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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

El formulari de sol·licitud s'ha enviat correctament

Acusament de rebuda de la sol·licitud

•  Fitxer enviat:  AUDITORIA_FAMC_2017_FINAL_v0.pdf  
•  Resum*:  44e044dda03d3d9f7ec8c09dd4facbca 

* Per tal de garantir que el present acusament de rebuda correspon de forma fidedigna als documents lliurats, s'inclou un resum 
d'aquests, calculat mitjançant algoritmes criptogràfics.

Dades generals
Data de registre

02/07/2018 12:12:53

Número de registre

9015-479905/2018

Codi de tràmit (ID)

N8K741ZG8

Recordatoris

La Generalitat de Catalunya posa a la seva disposició diferents canals per consultar l'estat d'aquest tràmit:
Per internet a l'adreça  http://web.gencat.cat/ca/tramits o  http://www.gencat.cat/canalempresa

Per telèfon trucant al 012.

S'aconsella que imprimeixi o desi en local la sol.licitud per a que tingui constància de les dades que ha escrit i dels números 
identificatius que hi ha en aquesta plana perquè li permetran fer consultes sobre l'estat del tràmit.

http://web.gencat.cat/ca/tramits
http://www.gencat.cat/canalempresa
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Carta de pagament
Dades d'identificació

Informació econòmica

Dades de la sol·licitud

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

Segell de conformitat de pagament

Talleu per la línia de punts
Còpia per a la persona sol·licitant

Raó social
FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL 
FUNDACIÓ PRIVADA

Document d'identificació

G58434994

Codi de tràmit (ID)

N8K741ZG8

Data alta sol·licitud

02/07/2018

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Finalització termini
02/09/2018

Import
109,20 €

Emissora

00811001510

Referència

0010604247035

Identificador

020918

Import

109,20 €

 
Abans de pagar, comproveu que les dades siguin correctes. Podeu pagar mitjançant els mecanismes habilitats per CaixaBank. 
Caldrà que conserveu el resguard justificatiu del pagament com a comprovant.

Carta de pagament

CODI DE PROCEDIMENT DE RECAPTACIÓ CPR: 9050794

RIN

Còpia per a l'entitat financera

9050700811001510001060424703502091800000109200

Raó social

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

Document d'identificació

G58434994

Concepte
Taxa per la presentació dels comptes de fundacions

Finalització termini
02/09/2018

Import
109,20 €

Emissora

00811001510

Referència

0010604247035

Identificador

020918

Import

EUR***109,20

https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
https://www.caixabank.es/particular/pagos/impuestosrecibosmatriculas_ca.html
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació del Presentador

Indiqueu el tipus de persona

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom

PEP

Primer cognom

MENDOZA

Segon cognom

JORGE

Número d'identificació

46671342H

Adreça de correu electrònic

director@mascasadevall.net

Telèfon mòbil

609674087

Telèfon fix

972573313

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça del Presentador

Tipus de via

Plaça

Nom de la via

DOCTOR ROVIRA

Número

1

Bloc Escala Pis

2

Porta Codi postal

17820

Província

Girona

Municipi

Banyoles

País

Espanya

Residència fora de l'Estat espanyol  

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades d'identificació de la fundació

Dades d'identificació del representant de la fundació

Denominació

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

NIF

G58434994

Nom

JOSÉ

Primer cognom

MENDOZA

Segon cognom

JORGE

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46671342H

Adreça de correu electrònic
director@mascasadevall.net

Telèfon mòbil
609674087

Telèfon fix
972573313

Adreça de la fundació

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

BARRI DE CASALS

Número

13

PortaPisEscalaBloc Codi postal

17852

Província

Girona

Població

Serinyà

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces

Número d'inscripció

323

Adreça de correu electrònic

gerencia@mascasadevall.net

Càrrec que ocupa a l'entitat 

Director

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals

Forma d'aprovació dels comptes

Unanimitat

Data de la reunió

02/06/2018

Nombre de patrons assistents

8
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Dades de la persona de contacte de la fundació

Dades de contacte de la fundació

Denominació

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

NIF

G58434994

Nom

JOSÉ

Primer cognom

MENDOZA

Segon cognom

JORGE

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46671342H

Telèfon fix
972573313

Telèfon mòbil
609674087

Adreça de correu electrònic
director@mascasadevall.net

Adreça de Contacte / Notificacions

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

BARRI DE CASALS

Número

13

PortaPisEscalaBloc Codi postal

17852

Província

Girona

Població

Serinyà

Avisos
Si voleu rebre avisos marqueu la següent casella:

Correu electrònic director@mascasadevall.net
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Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia
Direcció General de Dret 
i d'Entitats Jurídiques   

Pagament

Carta de pagament

La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el 
pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la 
carta de pagament  per la realització del pagament. 
 

Import

109,20 €

Tarifa a aplicar

Taxa per l

  Qüestionari
Personal assalariat: 

Personal voluntari no remunerat: 

Personal amb contracte de prestació de serveis: 

Número de Centres que gestiona: 

Número total de persones beneficiàries: 

Ingressos per subvencions de la Generalitat: 

Altres ingressos per subvencions públiques: 

Ingressos per donatius privats: 

Import Inversions realitzades: 

Hi ha problemes de tesoreria? 

S'ha deixat d'atendre algun pagament? 

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social? 

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria? 

La fundació està incursa en algun procediment judicial? 

€

€

€

€

47

2

5

1

36

1.255.133,33

5.000,00

143.266,02

63.677,71

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

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

Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)                       
Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç

2017 Complet PartitExercici comptable :
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

323

2017 Complet Partit

Balanç
Exercici 2017

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

200, 201, (2800), (2801), 
(2900), (2901)

1. Recerca i desenvolupament

202, (2802), (2902) 2. Concessions administratives 

203, (2803), (2903) 3. Patents, llicències, marques i similars

205, (2805), (2905) 4. Drets de traspàs

206, (2806), (2906) 5. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

209 7. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, (2910) 1. Terrenys i béns naturals

211, (2811), (2911) 2. Construccions

212, (2812), (2912) 3. Instal·lacions tècniques

213, (2813), (2913) 4. Maquinària

214, (2814), (2914) 5. Altres inst·lalacions i utillatge

215, (2815), (2915) 6. Mobiliari

216, (2816), (2916) 7. Equips per a processaments d'informació

217, (2817), (2917) 8. Elements de transport

218, (2818), (2918) 9. Altre immobilitzat

219 10.  Immobilitzacions material en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, (29191) 2. Arxius

232, (29192) 3. Biblioteques

233, (29193) 4. Museus

234, (29194) 5. Béns mobles

239 6. Acomptes 

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg  
termini

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

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

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

1. Instruments de patrimoni

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

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255 4. Derivats

257, 258, 26 5. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

1.036.467,19 1.053.918,06

353,42 653,42

0,00

353,42 653,42

1.006.500,12 1.023.650,99

46.578,44 46.578,44

665.520,68 692.750,00

15.609,41 23.039,65

11.061,33

192.305,53 188.225,24

6.199,74 5.997,44

38.453,34 32.962,15

30.771,65 34.098,07

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

29.613,65 29.613,65

29.613,65 29.613,65
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

323

2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

B. ACTIU CORRENT
580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

II. Existències

30, (390) 1. Béns destinats a las activitats

31, 32, (391), (392) 2. Primeres matèries i altres aprovisionamients

33, 34, (393), (394) 3. Productes en curs i semiacabats

35, (395) 4. Productes acabats

36, (396) 5. Subproductes, residus i materials recuperats

407 6. Acomptes 

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i  
altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

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

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

IV. Inversions en entitats del grup i associades a  
curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, 
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

V.Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549) 1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

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

3. Valors representatius de deute

5590, 5593 4. Derivats

5355, 545, 548, 551, 5525, 
554, 565, 566

5. Altres actius financers

480, 567 VI. Periodificacions a curt termini 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

356.914,20 501.433,66

5.165,98 4.557,71

1.606,43 1.606,43

3.559,55 2.951,28

260.223,35 346.616,76

-32.502,84 -10.168,80

292.726,19 356.785,56

0,00 415,53

415,53

0,00 0,00

-8,84 1.260,61

91.533,71 148.583,05

91.533,71 148.583,05

1.393.381,39 1.555.351,72



Pàgina  9 de  18 

Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

323

2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

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

102 II. Fons especials

115 III. Reserves

IV. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VII. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Ajustaments per canvis de valor

133 I. Actius financers disponibles per a la venda

134 II. Operacions de cobertura

136, 137 III. Altres

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini

140 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

141 2. Provisions per a impostos

142 3. Provisions per a altres responsabilitats

143, 145, 146 4. Altres provisions

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer         

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

3. Altres passius financers

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

1603, 1604 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

1613, 1614 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

1623, 1624 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i  
associades

1633, 1634 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

826.211,20 869.240,79

106.241,79 104.157,42

417.628,75 417.628,75

417.628,75 417.628,75

-313.471,33 -315.280,74

102.700,00 102.700,00

-416.171,33 -417.980,74

2.084,37 1.809,41

0,00 0,00

719.969,41 765.083,37

719.969,41 765.083,37

333.655,81 381.187,87

0,00 0,00

151.752,11 213.955,96

151.752,11 213.955,96

181.903,70 167.231,91

181.903,70 167.231,91
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

323

2017 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT
585, 586, 587, 588, 589 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts 

per a la venda

499, 529 II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 

555, 5565, 5566, 560, 561, 
569

3. Altres passius financers

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

5103, 5104 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

5113, 5114 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

5123, 5124 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup 
i associades

5133, 5134 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

5143, 5144 5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del  
grup i associades

5523, 5524 6. Compte corrent amb entitats del grup i associades

5563, 5564 7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni  
 net d'entitats del grup i associades

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 405, (406) 1. Proveïdors

403, 404 2. Proveïdors, entitats del grup i associades

41 3. Creditors varis

465, 466 4. Personal (remuneracions pendents de pagament)

4752 5. Passius per impost corrent

4750, 4751, 4757, 4758, 476, 
477

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

448 7. Acomptes d'usuaris

485, 568 VI. Periodificacions a curt termini

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

233.514,38 304.923,05

70.109,43 49.028,00

70.109,43 49.028,00

0,00 0,00

163.404,95 255.895,05

24.646,14 22.983,80

47.627,63 140.916,45

39.157,12 29.648,21

51.974,06 62.346,59

1.393.381,39 1.555.351,71
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL FUNDACIÓ PRIVADA

323

2017 Complet Partit

Compte de Resultats

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, (706), (708), (709) a) Vendes

705 b) Prestacions de serveis

721 c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 e) Subvencions oficials a les activitats

728 f) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al  
 resultat l'exercici

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

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652) a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de  
 membre de l'òrgan de govern

729 c) Reintegrament d'ajuts i assignacions

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de  
 fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consum de béns destinats a les activitats

(601), (602), 6061, 6062, 
6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 

612*

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles

(607) c) Treballs realitzats per altres entitats

(6931), (6932), (6933), 7931, 
7932, 7933

d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres  
 matèries i altres aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

755 b) Ingressos per serveis al personal

751, 753, 754, 759 c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

7. Despeses de personal

(640), (641) a) Sous, salaris i assimilats

(642), (643), (649) b) Càrregues socials

(644), 7950 c) Provisions

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

1.575.242,86 1.579.037,89

51.007,18 80.803,67

264.102,45 287.061,54

1.260.133,23 1.211.172,68

0,00 0,00

-171.000,35 -163.976,29

-171.000,35 -163.976,29

0,00 0,00

-1.205.209,85 -1.208.665,44

-945.936,79 -942.455,95

-259.273,06 -266.209,49

-164.224,82 -163.068,13

-163.321,47 -162.089,53

-10.890,00 -10.890,00

-7.072,96 -13.278,90

-21.504,87 -19.886,22

-12.315,03 -6.627,08

-11.551,82 -11.014,53

-2.200,79 -2.021,01

-5.121,36 -5.221,29

-45.179,61 -48.755,88

-47.485,03 -44.394,62

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
 operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

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

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

12. Deteriorament i resultat per alienacions  
 d'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

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

14. Ingressos financers

a) De participacions en instruments de patrimoni

7600, 7601 a1) En entitats del grup i associades

7602, 7603 a2) En tercers

b) De valors negociables i altres instruments financers

7610, 7611, 76200, 76201, 
76210, 76211

b1) En entitats del grup i associades

7612, 7613, 76202, 76203, 
76212, 76213, 767, 769

b2) En tercers

15. Despeses financeres

(6620), (6621), (6650), (6651), 
(6654), (6655)

a) Per deutes amb entitats del grup i associades

(6622), (6623), (6624), (6652), 
(6653), (6656), (6657), (669)

b) Per deutes amb tercers

(660) c) Per actualització de provisions 

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(6630), (6633), 7630, 7633 a) Cartera de negociació i altres

(6632), 7632 b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers  
 disponibles per a la venda

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments  
 financers

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

a) Deterioraments i pèrdues

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

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

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III + 19)

-903,35 -978,60

-81.128,57 -74.122,64

53.251,46 41.507,55

0,00 0,00

5.627,54 2.712,41

12.558,27 13.425,35

0,00 8,97

0,00 8,97

8,97

0,00 0,00

-10.473,90 -11.624,91

-10.473,90 -11.624,91

0,00 0,00

0,00 0,00

-10.473,90 -11.615,94

2.084,37 1.809,41

2.084,37 1.809,41

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) Resultat del compte de resultats
Ingressos i despeses imputats directament en el  
 patrimoni net

I. Per valoració d'instruments financers

(800) (89), 900, 991, 992 1. Actius financers disponibles per a la venda

2. Altres ingressos/despeses

(810), 910 II. Per cobertures de fluxos d'efectiu

94 III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

(85), 95 IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments

(8300)*, 8301*, (833), 834, 
835, 838

V. Efecte impositiu

(860), 960 VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts  
 per a la venda

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el  
 patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)

Transferències al compte de resultats

VII. Per valoració d'instruments financers

(802), 902, 993, 994 1. Actius financers disponibles per a la venda

2. Altres ingressos/despeses

(812), 912 VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu

(84) IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts

8301*, (836), (837) X. Efecte impositiu

(862), 962 XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per  
 a la venda

C) Total transferències al compte de resultats  
 (VII + VIII + IX + X + XI)

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS  
 (A + B + C)

2.084,37 1.809,41

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2.084,37 1.809,41

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total Pendents de 
desemborsar

Reserves
Excedents 
exercicis 
anteriors

Excedents 
pendents de 
destinar a les 

finalitats 
estatuàries

Excedent de 
l'exercici

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues

  
Ajustaments  
per canvis 
de valor 

 

Subvencions 
donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

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

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors                    

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors                    

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

I. Total ingressos i despeses reconeguts                    

II. Operacions de patrimoni net                    

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

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

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

4. Altres aportacions                    

III. Altres variacions del patrimoni net                    

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

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1                    

II. Ajustaments per errors N-1                    

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N                                       

I. Total ingressos i despeses reconeguts                    

II. Operacions de patrimoni net                    

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

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

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

4. Altres aportacions                    

III. Altres variacions del patrimoni net                    

E. SALDO FINAL DE L'ANY N                                       

417.628,75 -319.276,90 1.968,78 648.318,77 748.639,40

0,00

2.027,38 2.027,38

417.628,75 0,00 0,00 -319.276,90 0,00 3.996,16 0,00 0,00 648.318,77 750.666,78

1.809,41 80.912,15 82.721,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.968,78 -1.968,78 0,00

417.628,75 0,00 0,00 -317.308,12 0,00 3.836,79 0,00 0,00 729.230,92 833.388,34

0,00

2.027,38 -2.027,38 0,00

417.628,75 0,00 0,00 -315.280,74 0,00 1.809,41 0,00 0,00 729.230,92 833.388,34

2.084,37 2.084,37

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.809,41 -1.809,41 -9.260,51 -9.260,51

417.628,75 0,00 0,00 -313.471,33 0,00 2.084,37 0,00 0,00 719.970,41 826.212,20
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Estat de Fluxos d'Efectiu

NOTES DE 
LA MEMORIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos

2. Ajustaments del resultat

a) Amortització de l'immobilitzat (+)

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)

c) Variació de provisions (+/-)

d) Subvencions traspassades (-)

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)

f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)

g) Ingressos financers (-)

h) Despeses financeres (+)

i) Diferències de canvi (+/-)

j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)

k) Altres ingressos i despeses (+/-)

3. Canvis en el capital corrent

a) Existències (+/-)

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)

c) Altres actius corrents (+/-)

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)

e) Altres passius corrents (+/-)

f) Altres actius i passius no corrents (+/-)

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació

a) Pagaments d'interessos (-)

b) Cobraments de dividends (+)

c) Cobraments d'interessos (+)

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)

e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)

-1.180.649,02 -932.937,21

2.084,37 1.809,41

-1.189.812,77 -1.122.357,60

81.128,57 74.122,64

1.269,45 429,22

-1.280.484,69 -1.211.172,68

-2.200,00 2.647,28

-8,97

10.473,90 11.624,91

14.792,00 195.974,17

-608,27 915,05

86.393,41 159.385,31

-415,53

-70.993,14 36.089,34

-7.712,62 -8.363,19

-10.473,90 -11.624,91

8,97

2.761,28 3.252,75

-1.180.649,02 -932.937,21
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NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (-)

a) Entitats del grup i associades

b) Immobilitzat intangible

c) Immobilitzat material

d) Inversions immobiliàries

e) Béns del patrimoni cultural

f) Altres actius financers 

g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

h) Altres actius

7. Cobraments per desinversions (+)

a) Entitats del grup i associades

b) Immobilitzat intangible

c) Immobilitzat material

d) Inversions immobiliàries

e) Béns del patrimoni cultural

f) Altres actius financers 

g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

h) Altres actius

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni

a) Variacions de fons (+/-)

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer

a) Emissió

1. Deutes amb entitats de crèdit (+)

2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)

3. Altres deutes (+)

b) Devolució i amortització de

1. Deutes amb entitats de crèdit (-)

2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)

3. Altres deutes (-)

11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

-64.238,99 -161.503,00

-64.238,99 -161.503,00

-561,28

-63.677,71 -161.503,00

0,00 0,00

-64.238,99 -161.503,00

1.187.838,67 1.176.637,13

1.235.370,73 1.246.665,13

1.235.370,73 1.246.665,13

-47.532,06 -70.028,00

14.671,79 0,00

0,00

14.671,79

-62.203,85 -70.028,00

-62.203,85 -49.028,00

-21.000,00

1.187.838,67 1.176.637,13

-57.049,34 82.196,92

148.583,05 66.386,13

91.533,71 148.583,05
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Documentació annexa
Adjunteu els documents següents:

obligatoriMemòria anual 

• Fitxer adjuntat: AUDITORIA2017_CATALA_FAMC_2018_v2.pdf 
• Resum: b01249900c351406de993cbf8433ae14

opcionalAltres 

• Fitxer adjuntat: AUDITORIAPART2_GENCAT2017_TAF_2018.pdf 
• Resum: 085716398f9b83a23918e525ae4afeb5

opcionalAuditoria de comptes 

• Fitxer adjuntat: INFORME_AUDITOR.pdf 
• Resum: c81e97f6fe4999ebdcf8cb9c28bbd5d4

opcionalGrau de compliment codi de conducta 

obligatoriCertificat d'aprovació de comptes 

• Fitxer adjuntat: CERTIFICAT_APROVACIO_COMPTES_01_SIGNAT.pdf 
• Resum: e042d48d57f0943e5e3bebb0c337c92a

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

       

Protecció de dades 
  
D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem 
que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de 
Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. 
L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir 
els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3 r, 08003 Barcelona. 
Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la 
prestació dels serveis que sol·liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o 
entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de 
l’Oficina Virtual de Tràmits.

Accepto les condicions
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Aquest document ha de contenir únicament una signatura.  
En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà 
de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals 
hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.

La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ 
del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran 
ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats. 
  
En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, 
mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia 
del DNI.
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FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, 

F.P. 

MEMÒRIA ECONÒMICA DE L’EXERCICI 2017 
Serinyà , Maig 2018 

ACTIVITAT DE L’ENTITAT. 
 

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

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

de protocol. 

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

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

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

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

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i 

no discriminació entre les persones que reuneixin les següents condicions: 

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

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

complementàriament pugui acordar el Patronat. 
 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

jurídics documentats. 

 

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

ha presentat la documentació corresponent a l’Agència Tributaria. 
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La FAMC porta a terme la seva activitat bàsicament per medi del Centre “Mas 

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

de desembre de 1988 fou autoritzada l’obertura del centre esmentat, per acord de 

l’Ajuntament de Serinyà. A més, Mas Casadevall disposa, per a portar a terme la seva 

activitat, d’una llar – residència al municipi de Banyoles. Plaça Perpinyà, 18. El dia 2 de març 

de 1993 la Comissió de Govern de l’Ajuntament d’aquell municipi en va autoritzar l’obertura. 
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Activitat de la Fundació té els següents registres en els corresponents organismes oficials: 

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

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

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

Registre d’Entitats, Serveis   Establiments Socials, Secció Entitats Privades

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

Socials de data 7/9/1988.

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

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

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

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

06365

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

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

diürn, amb el nº S-00967 per resolució del Conseller de Benestar Social, de data

27/12/1990, (la inscripció) , i per Resolució del Secretari General del

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

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

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

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

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

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

son en compliment de les finalitats fundacionals. 

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

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

activitats sobre homes i dones. 

Usuaris el 

2017 : 

- De Gener a Desmebre: 36 usuaris. 20 %
dones.
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INFORMACIÓ SOBRE LES ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT 

DE TRACTE I D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DURANT L’ANY 2016 

Tenim especial cura per preservar i promoure accions per una igualtat de tracte 

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

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

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

En el personal de suport de FAMC treballen  52 professionals (36 % homes i 64 

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

Metges i Personal de Serveis). 

ESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’EXERCICI I LA FORMA 

COM ES GESTIONEN. 

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

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

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

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

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

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

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

membres de l’òrgan de govern. 

Al final de l’exercici del 2017 els membres del Patronat són:

CÀRREC 
President 

Vice-President 1er 

NOM 
José Luis Bruned 

Martínez 
Manel Ventura Astals 

DNI 
37.585.475W 

39.051.120H 

TERMINI 
05/06/2020 

05/06/2020 

Vice-President 2on Lluis Desoi i Guitart 40.283.579E     05/06/2022 

Vocal Fina Burset Camps 40.268.361F 05/06/2022 

Secretaria Irene Calvís i Rovira 46.137.075H 05/06/2022 
Vocal Joan Calvís i Casas 36.453.947M 05/06/2022 
Vocal Rosor Altaba Godes 77.094.345R 05/06/2022 

Tresorer Joaquim Bruned Adra 38.114.882H 05/06/2022 

Vocal MªÀngels Roca 46.202.077E 05/06/2020 

Vocal Miquel Serra Heras 37.674.040V 05/06/2022 

Vocal Marcos Bosch Delgado 37.746.631C 05/06/2020 
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La FAMC, no ha subscrit convenis de col·laboració empresarial en activitats 

d’interès general.Podeu  veure la memòria  d’activitats  del 2017 en la web: 

www.mascasadevall.net  , en l’apartat de documents: 

http://mascasadevall.net/wp-content/uploads/2018/04/Prova_Memoria_2017_rev_final.pdf 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

1. Imatge Fidel. 

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

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

estats comptables de l’associació. 

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

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

2.  A l’exercici 2017 s’han aplicat tots els principis comptables obligatoris. 

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

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

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

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

produit canvis significatius en les estimulacions comptables. 

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

 

4.  Comparació de la información. 

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

de l’estat de canvis en el patrimoni net. 

Si bé durant l’exercici 2.017 d’acord amb el que disposava el Decret del Departament de 

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

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

memoria, el balanç i el compte de pèrdues i guanys inclosos en els Comptes Anuals referents a 

l’exercici precedent. 

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

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

 

http://www.mascasadevall.net/
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5. Agrupació de partides. 

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

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

corresponents punts d’aquesta memòria. 

6.  Elements recollits en diverses partides. 

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

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

 

7. Canvis en Criteris comptables. 

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

Generalitat de Catalunya, numero 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 

Catalunya. 

8. Correcció d’errors 

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

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

Proposta d’aplicació de l’excedent 

BASES DE REPARTIMENT IMPORT 

Excedent de l’exercici 2.084,37 € 

 Total base de repartiment = Total aplicació 2.084,37 € 

Aplicació a Import 

Fons rotacional o fons social  

Fons especials  

Romanent  

Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries  

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 2.084,37 € 

 Total aplicació = Total base de repartiment 2.084,37 € 
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

1.   Immobilitzat intangible 

Indicant els criteris utilitzats de capitalització, amortització I correccions valoratives per 

deteriorament. 

  La Fundació aplica, en el seu cas el que disposen les Normes de Valoració 5 i 6, 

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

Generaliltat de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

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

  No hi han drets sobre bens cedits en us gratuïtament 

  Justificació de les circumstàncies que han portat a qualificar com a indefinida la 

vida útil d’un immobililtzat intangible. 

  No existeix immobilitzat amb vida útil indefinida. 

Cal precisar els criteris de comptabilització dels drets sobre béns cedits en ús gratuïtament. 

No hi ha immobilitzat d’aquest tipus. 

  En particular, s’ha d’indicar de forma detallada el criteri de valoració seguit per 

a calcular el valor recuperable dels immobilitzats intangibles amb vid útil indefinida. 

No hi ha immobilitzat d’aquest tipus. 

2. Béns integrants del patrimoni cultural 

  Indicant els criteris sobre valoració, les correccions valoratives per 

deteriorament i la seva reversió, la comtabilització de costos que impliquin un major valor 

d’aquests béns i la determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat per als béns 

integrants del patrimoni cultural. 

 No hi ha immobilitzat d’aquest tipus. 

3. Immobilitzat material 

 Indicant els criteris sobre amortització, correccions valoratives per deteriorament i la 

seva reversió, capitalització de despeses financeres, costos d’ampliació, modernització i 

millores, costos de desmantellament o retir, així com els costos de rehabilitació del lloc on 

s’ubica un actiu i els criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuats per l’entitat 

per al seu immobilitzat. 

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

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

de desmantellament o retirada. 
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 La fundació aplica el que disposem les Normes de Valoració 2 i 3, “Immobilitzat 

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

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

deteriorament de l’immobilitzat material. No obstant, quan es manifesti un deteriorament 

evident d’un element de l’immobilitzat, es procedirà a la oportuna correció valorativa, que 

revertirà quan desa pareixin les causes que la motivaren. 

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

representen un augment de la seva vida útil. 

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

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

derivats d’aquets treballs. 

4.  S’han d’assenyalar el criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a inversions 

immobiliaries, especificant per a aquestes inversions els criteris assenyalats enl’apartat 

anterior. 

 L’Entitat no té terrenys ni construccions classificats com a Inversions immobiliàries 

5.   Arrendaments 

  Indicant els criteris de comptailització de contractes d’arrendament financer i 

altres operacions de naturalesa similar. 

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

s’han comptabilitzat segons la Norma de valoració 9ª, del Decret de la Generalitat de 

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

6.   Permutes 

  Indicant el criteri seguit i la justificació de la seva aplicación, en particular, les 

circumstàncies que han portat a qualificar una permuta com de carácter comercial. 

  No s’han produït permutes a l’exercici 

7.  Instruments financers 

  S’han d’indicar: 

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

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

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

de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 
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b) Els criteris aplicats per a determirar l’existència d’evidència objectiva de deteriorament, així 

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

deteriorats. En particular, s’han de destacar els criteris utilitzats per a calcular les correccions 

valorataives relatives als deutors per activitats i altres comptes a cobrar. Així mateix, s’han 

d’indicar els criteris comptables aplicats als acitus financers les condicions dels quals hagin 

estat renegociades i que, d’altra manera, estarien vençuts o deteriorats. 

  La fundació considera que axisteix evidencia objectiva de deteriorament quan 

el valor en llibres d’una inversión es superior al seu valor recuperable. La correcció de valor i la 

seva reversió es registren com una despesa o un ingrés, respectivament, i la baixa definitiva 

d’actius financers deteriorats es realitza quant s’estima irrecuperalbe l’esmentat 

deteriorament en tot cas s’alica lo disposat a l’apartat 10, “Instrument financers” del Decret de 

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

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

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

considera irreversible. 

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

posterior. 

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

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

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

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

valoratives per deteriorament. 

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

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

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

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

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

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

8. Cobertures comptables. 

  Indicant els criteris de valoració aplicats per l’entitat en les seves operacions de 

cobertura, distingint entre cobertures de valor raonable i de fluxos d’efectiu. 

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

la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 
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9. Existències 

Indicant els criteris de valoració i, en particular, precisant els seguits sobre correccions 

valoratives per deteriorament i capitalització de despeses financeres. 

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

259/2008 de 23 de desembre. 

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

curs I semielaborats, es comptabilitzen per una quantitat fitxa. 

10. Transaccions en moneda estrangera 

Indicant els criteris de valoració de les transaccions en moneda estrangera i criteris 

d’imputació de les diferències de canvi. 

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

Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

11. Impostos sobre beneficis 

Indicant els criteris utilitzats per al registre i valoració d’actius I passius per impost different. 

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

Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de desembre. 

12. Ingressos i despeses 

Indicant els criteris generals aplicats. En particular, en relació amb les prestacions de serveis 

realitzades per l’entitat s’han d’indicar els criteris utilitzats per a la determinació dels ingresos; 

en concret, s’han d’assenyalar els mètodes emprats per a determinar el percentatge de 

realització en la prestació de serveis i s’ha d’informar en cas que la seva aplicación no hagi 

estat possible. 

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

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

totalitat dels ingresos es destinen als fins fundacionals. 

13. Provisions i contingències 

Indicant el criteri de valoració, així com, en el seu cas, el tractament de les compensacions a 

rebre d’un tercer en el momento de liquidar l’obligació. En particular, en relació amb les 

provisions s’ha de realizar una descripció general de mètode d’estimació i càlcul de cadascun 

dels riscos. 

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

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

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

el momento de la seva facturació. 

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

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

14. Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

Indicant: 

a) Criteris de valoració, així com d’imputació a resultats dels imports destinats als fins 

mediambientals. En particular, s’ha d’indicar el criteri seguit per a considerar aquests imports 

com a despeses de l’exercici o com a major valor de l’actiu corresponent. 

b) Descripció del mètode d’estimació i càlcul de les provisions derivades de l’impacte 

mediambiental 

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

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

desembre, sobre l’immobilitzat material. 

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

referits a compromisos per pensions. 

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

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

16. Subvencions, donacions i llegats 

Indicant el criteri emprat per a la seva classificació i, en el seu cas, la seva imputació a 

resultats. 

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

l’exercici al que corresponen. Les subvencions i donacions de capital s’imputen a ingresos 

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

llegats. 

17. Negocis conjunts 

Indicant els criteris seguits per l’entitat per a integrar en els seus comptes anuals els saldos 

corresponents al negoci conjunt en què participi s’aplica lo disposat a l’apartat 19, “Negocis 

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

Actius no corrents mantinguts per a la venda; s’han d’indicar els criteris seguits per a qualificar 

i valorar aquests actius o grups d’elements com a mantinguts per a la venda, inclosos els 

passius associats. 

S’aplica el que disposa l’apartat 8, “Actius no corrents i grups alienables d’elements 

mantinguts per a la venda”, del decret de la Generalitat de Catalunya 259/2008 de 23 de 

desembre. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

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

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

valoratives per deteriorament acumulades; indicant el següent: 

Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i 

altre immobilitzat 

material

Immobilitzat 

en curs/ 

bestretes TOTAL

  

2 3 4 5

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2016 1.341.486,28 €     902.354,94 €         2.243.841,22 €     

( + ) Aportacions no dineràries

( + ) Ampliacions i millores -  €                       161.503,00 €         161.503,00 €         

( + ) Resta d' entrades

( - ) Sortides, baixes o reduccions -  €                       69.432,84 €           69.432,84 €           

( - / + ) Traspassos a / de altres partides

B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2016 1.341.486,28 €     994.425,10 €         2.335.911,38 €     

C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2017 1.341.486,28 €     994.425,10 €         2.335.911,38 €     

( + ) Aportacions no dineràries

( + ) Ampliacions i millores 11.773,30 €           51.904,41 €           63.677,71 €           

( + ) Resta d' entrades   

( - ) Sortides, baixes o reduccions -  €                       95.905,44 €           95.905,44 €           

( - / + ) Traspassos a / de altres partides

D SALDO FINAL BRUT EXERCICI 2017 1.353.259,58 €     950.424,07 €         2.303.683,65 €     

G) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL, EXERCICI 2016

( + ) Dotació a l' amortització de l' exercici 2016

( + ) Augments per adquisicions o traspassos

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

H) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL, EXERCICI 2016 602.157,84 €         710.073,94 €         

AMORTITZACIO ACUMULADA , SALDO INICIAL EXERCICI 2017 602.157,84 €         710.073,94 €         1.312.231,78 €     

( + ) Dotació a l' amortització de l' exercici 2017 38.974,00 €           41.854,57 €           80.828,57 €           

( - ) Reversió de correccions valoratives per deteriorament

( - ) Disminucions per sortides, baixes, reduccions o traspassos 95.876,44 €           95.876,44 €           

J) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO FINAL EXERCICI2017

K) AMORTITZACIONS, SALDO FINALEXERCICI 2017 641.131,84 €         656.052,07 €         1.297.183,91 €     

( - / + ) Traspassos a / de actius no corrents mantinguts per a  la 

venda o operacions interrompudes

( - / + ) Traspassos a / de actius no corrents mantinguts per a  la 

venda o operacions interrompudes

( + ) Adquisicions Mitjançant  combinacions de 

negocis
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2. Informació sobre: 

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

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

valoració. 

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

actius. 

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

Mas Casadevall “, situat al municipi de Serinyà, (Pla de l’Estany). Està escripturat a nom de la 

Fundació. 

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

suportats pels corresponents documents justificatius. 

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

de 7 de juny. No hi ha bens afectats a garanties.  

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

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

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf. 

Els coeficients d’amortització anual de l’exercici 2016, aplicats de forma lineal atenent a la vida 

útil estimada dels bens, son els següents: 

   

COEFICIENT ANUAL 

Edificis i construccions 3 % 

Instal·lacions tècniques 10% 

Maquinaria 10 a 20 % 

Mobiliari 20 % 

Equips processos d’informació 20 % 

Elements de transport 20 % 

Altre immobilitzat material 3 a 20 %  

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

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

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

disponibilitat, i els bens que estan en us adquirits mitjançant contractes d’arrendament 
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financer, en els seu cas. La amortització aplicada esta dins dels coeficients fiscalment 

autoritzats , utilitzant el mètode lineal en tots els casos. No hi ha inversions en immobilitzat 

material situats fora del territori espanyol. No hi ha immobilitzat no afecte a l’explotació. 

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

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

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

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

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

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

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

que son d’aplicació. 

c)Sempre que tinguin incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs, s’ha 

d’informar dels canvis d’estimació que afectin valors residuals, els costos estimats de 

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

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

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

punts en el present exercici. 

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

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

deteriorament acumulades. 

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

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

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

deteriorament acumulades. 

No existeix immobilitzat material situat fora del territori de Catalunya. 

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

per a la seva determinació. 

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

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

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

-Naturalesa de l’immobilitzat material. 

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

per deteriorament. 

-Criteri emprat per a determinar el valor raonable menys els costos de venda, en el seu cas, i 
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-Si el mètode emprat fos el valor en ùs, s’han d’assenyalar els tipus d’actualització utilitzats en 

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

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

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

cinquè any. 

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

immobilitzat material. 

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

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

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

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

deteriorament. 

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

immobilitzat material. 

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

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

s’hagin perdut o s’hagin retirat. 

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

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

retirat. 

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

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

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

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

construccions i resta d’elements. 
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L’import dels bens integrats de l’immobilitzat material totalment amortitzats al tancament de 

l’exercici son: 

CONCEPTE AMORTITZAT 

Construccions 0,00 

Maquinària 37.781,43 

Utillatge 0,00 

Altres instal·lacions 317.603,45 

Mobiliari 48.779,85 

Equips Informàtics 21.313,36 

Elements de transports 57.467, 

Altre Immobilitzat 77.134,45 

TOTAL 560.079,54 

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

titularitat. 

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

a garanties hipotecaries. 

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

també l’import d’aquests actius. 

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

segons consten al balanç a 31/12/17 

CONCEPTE SUBVENCIÓ 

Subvencions Generalitat –Departament 

BSF ( Treball, Familia i Afers Socials) 

59.450,41 

 

Institut Català de Finances 174.293,53 

Diputació de Girona 51.434,04 

Caixes i Bancs 213.324,19 

Fundació Roviralta 44.752,45 

Fundació Once 38.677,44 

Altres Privats 
19.731,32 

Ministeri d’Afers Socials 118.306,03 

TOTALS 719.969,41 
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n)Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com els 

compromisos ferms de venda. 

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

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

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

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

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

material. 

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

l’immobilitzat material. 

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

material 

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

terreny. 

Valor dels terrenys: 46.578,44 euros. 

Valor de les construccions: 1.306681,14 euros 

Amortització acumulada a 31/12/17: 641.106,46 euros 

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

l’immobilitzat material. 

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

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

La fundació no posseeix immobles classificats com a inversions immobiliàries 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

La fundació no posseeix bens de patrimoni cultural 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

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

de les seves corresponents amortitzacions acumulades i correccions valoratives per 

deteriorament de valor acumulades; indicant el següent: 

 a) Saldo inicial. Aplicacions informàtiques 6.444,91€ 

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

mitjançant aportacions no dineràries. 561,28€ 
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c) Reversió de correccions valoratives per deteriorament. 0,00€ 

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

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

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

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

de les acumulades. 0,00€ 

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

Amortizacions de l’exercici 300,00 € 

h) Saldo final. 7.006,19 

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

restriccions a la titularitat. 

Tots els actius son de lliure disposició 

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

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

correspongui a cada element significatiu d’aquest epígraf 

El coeficient d’amortització que li correspondrà és el fixat per les taules d’amortització. 

c)Sempre que tingui incidència significativa en l’exercici present o en exercicis futurs, s’ha 

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

d’amortització. 

No hi han 

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

per a la seva determinació. 

No hi han 

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

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

No hi han 

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

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

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

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

deteriorament. 

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

el seu valor comptable, amortització i correccions valoratives per deteriorament 

acumulades. 

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

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

l’import qaue s’hi ha assignat 

No hi han 

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

No hi han 

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

també l’import d’aquests actius. 

No hi han 

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

compromisos ferms de venda. 

No hi han 

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

l’immobilitzat in tangible. 

No hi han 

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

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

suporten la capitalització de despeses de recerca i desenvolupament. 

No hi han 

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

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

No correspon 

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

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

No hi ha 
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9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

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

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

9.1. Arrendaments financers 

No hi ha arrendaments financers 

9.2. Arrendaments operatius 

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

Banyoles, utilitzats per la pròpia activitat assistència. 

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

una despesa total de 10.890,00 € 

 

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 memòria, certa informació s’ha de subministrar pr 

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

naturalesa dels instruments financers i les categories establertes en la norma de registre i 

valoració desena. S’ha d’informar sobre les classes definides per l’entitat. 

10.2. Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i en 

els resultats de l’entitat. 

10.2.1.  Informació relacionada amb el balanç 

a)Categories d’actius financers i passius financers 

S’han de revelar el valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers i passius 

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

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

                        

Classes 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 
Instruments de 

patrimoni 

Valors 

representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i altres 
Instruments de 

patrimoni 

Valors 

representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i altres 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Actius 

financers 

mantinguts 

per a 

negociar 

 

              

Inversions 

mantingudes 

fins al 

venciment 

    29.613,65 29.613,15 

 

    333.655,81 346.616,76 

 

363.230,41 376.230,41 

 

Préstecs i 

partides a 

cobrar 

               

Actius 

disponibles 

per a la 

venda:  

- Valorats 
a 
valo
r 
rao
nab
le 

-    Valorats a 

cost 

              

Derivats de 

cobertura 

              

Total     29.613,65 29613,65     333.655,81 346.616,76 363.269,46 376.230,41 

a.2) Passius financers 

                      Classes 

 

 

 

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

TOTAL Deutes amb 

entitats de 

crèdit 

Derivats 

Altres 

Deutes amb entitats de crèdit Derivats/Altres 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Dèbits i partides a pagar      333.655,81 

 

381.187,87   

 

49.028,00 333.655,81 

 

430.215,17 

Passius financers mantinguts 

per a negociar 

          

Derivats de cobertura           

Total      

333.655,81 

381.187,87  49.028,00 333.655,81 430.215,17 
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b)Actius financers i passius financers mantinguts per a negociar 

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

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

càlcul. 

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

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

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

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

mantingut per a negociar. 

c)Reclassificacions 

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

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

comptes de valorar-se al valor raonable, o viceversa, s’ha d’informar sobre els imports 

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

justificació. 

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

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

d)Classificació per venciments. 

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

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

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

cadascuna de les partides d’actius financers i passius financers conforme a model de balanç. 
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Venciment en anys  1 2 3 4 5 +5 

Inversions societats del grup i associades             

Crèdits a societats             

Valors representatius de deute             

Derivats             

Altres actius financers             

Altres inversions             

Inversions financeres             

Crèdits a tercers           

0,00 

 

Valors representatius de deute             

Derivats             

Altres actius financers 

356.914,20 

     

  29.613,65 

Altres inversions             

Deutes comercials no corrents             

Bestretes a proveïdors             

Deutors comercials I altres comptes a cobrar              

Deutors per vendes i prestacions de serveis             

Deutors, societats del grup i associades             

Deutors varis             

Personal             

TOTAL 356.914,20 0,00 0,00 0,00 0,00 29.613,65 
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Venciment en anys  1 2 3 4 5 +5 TOTAL 

Obligacions i altres valor negociables 

      

0,00 

Deutes amb entitats de crèdit 70.109,43 80.465,05 55.306,36 15.980,70   221.861,54 

Creditors per arrendament financer 

      

0,00 

Derivats 

      

0,00 

Altres passius financers 

      

0,00 

Deutes amb entitats del grup i 

associades 

     

181.903,70 181.903,70 

Creditors comercials no corrents 

      

0,00 

Creditors comercials i altres comptes 

a pagar 

     

0,00 0,00 

Proveïdors 

  

24.646,14 

     

24.646,14 

Proveïdors entitats del grup i 

associades 

      

0,00 

Creditors varis 99.601,69 

    

0,00 99.901,69 

Personal 39.157,12 

     

39.157,12 

Bestretes de clients        

Deutes amb característiques especials 

      

0,00 

TOTAL 233.514,38 80.465,05 55.306,36 15.980,70  181.903,70 567.170,19 

 

e)Transferències 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 per a la baixa del balanç, assenyalades en 

l’apartat 2.9 de la norma de registre i valoració relativa a instruments financers, ha de 

proporcionar la informació següent agrupada per classes d’actius: 

- La naturalexa dels actius cedits. 

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

- El valor en llibres dels actius cedits i els passius associats, que l’entitat mantingui registrats,  
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- Quan l’entitat reconegui els actius en funció de la seva implicació continuada, el valor en 

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

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

- La fundació no ha fet cessió de capa actiu financer 

f)Actius cedits i acceptats en garantia 

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

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

garantia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

S’ha de presentar, per a cada classe d’actius financers, una anàlisi del moviment dels comptes 

correctors representatius de  les pèrdues per deteriorament originades pel risc de crèdit. 

h)Impagament i incompliment de condicions contractuals. 

En relació amb els préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici, s’ha d’informar 

de : 

- Els detalls de qualsevol impagament del principal o interessos que s’hagi produït durant 

l’exercici. 

- El valor en llibres enla data de tancament de l’exercici d’aquells préstecs en què s’hagi 

produït un incompliment de impagament, i 

- Si l’ha estat esmenat o s’han re negociat les condicions del préstec abans de la data de 

formulació dels comptes anuals. 

Si durant l’exercici s’ha produït un incompliment contractual diferent de l’i sempre que aquest 

fet atorgui al prestamista el dret a reclamar el pagament avançat, s’ha de subministrar una 

informació similar a la descrita, llevat que l’incompliment s’hagi esmenat o les seves 

condicions s’hagin re negociat abans de la data tancament de l’exercici. 

Els préstecs han estat cobrats i pagats d’acord a les seves condicions contractuals 
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10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net 

S’ha d’informar de: 

a)Le pèrdues o guanys nets procedents de les diferents categories d’instruments financers

definides en la norma de registre i valoració desena. 

b)Els ingressos i despeses financers calculats per aplicació del mètode del tipus d’interès

efectiu. 

c)L’import de les correccions valoratives per deteriorament per a cada classe d’actius

financers, així com l’import de qualsevol ingrés financer imputat en el compte de resultats 

relacionats amb aquests actius. 

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

pèrdues i guanys i no ha hagut cap moviment que hagi afectat al partrimoni net. 

10.2.3. Altra informació a incloure en la memòria 

10.2.3.1 Comptabilitat de cobertures 

L’entitat ha d’incloure, per classes de cobertura comptable, una descripció detallada de les 

operacions de cobertura que realitzi, dels instruments financers designats com a instruments 

de cobertura, així com dels seus valors raonables en la data de tancament de l’exercici i de la 

naturalesa dels riscos qaue han estat coberts. En Particular, s’ha de justificar que es 

compleixen els requisits exigits en la norma de registre i valoració relativa a instruments 

financers. 

Addicionalment, en les cobertures de fluxos d’efectiu, l’entitat ha d’informar sobre: 

a)Els exercicis en les quals s’espera que es produeixin els fluxos d’efectiu i els exercicic en els

quals s’espera que afectin el compte de resultats. 

b)L’import reconegut en el patrimoni net durant l’exercici i l’import qaue ha estat imputat al

compte de resultats des del patrimoni net, detallant els imports inclosos en cada partida del 

compte de resultats. 

c)L’import que s’hagi reduït del patrimoni net durant l’exercici i s’hagi inclòs en la valoració

inicial del preu d’adquisició o del valor en llibres d’un actiu o passiu no financer, quan la 

partida coberta sigui una transacció prevista altament probable. 

d)Totes les transaccions previstes per a les quals prèviament s’hagi aplicat comptabilitat de

cobertures, però que no s’espera que succeeixin. 

En les cobertures de valor raonable també s’ha d’informar sobre l’import de les pèrdues o 

guanys de l’instrument de cobertura i de les pèrdues o guanys de la partida coberta atribuïbles 

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

10.2.3.2 Valor raonable. 

L’entitat ha de revelar el valor raonable de cada classe d’instruments financers i l’ha de 

comparar amb el seu valor en llibres corresponent. 

No es necessari revelar el valor raonable en els supòsits següents: 

a)Quan el valor en llibres constitueixi una aproximació acceptable del valor raonable; per

exemple, en els cas dels crèdits i dèbits per activitats a curt termini. 

b)Quan es tracti d’instuments de patrimoni no cotitzats en un mercat actiu i els derivats que

tinguin a aquests instruments per subjacent, que, segons allò establert en la norma de registre 

i valoració desena, es valorin pel seu cost. 

En aquest cas, l’entitat ha de revelar aquest fet i ha de descriure l’ financer, el seu valor en 

llibres i l’import sobre si l’entitat té o  no la intenció d’alienar-lo i en quin moment. 

En el cas de baixa de balanç de l’ financer durant l’exercici, s’ha de revelar aquest fet, així com 

el valor en llibres i l’import de la pèrdua o guany reconegut en el moment de la baixa. 

També s’ha d’indicar si el valor raonable dels actius financers i passius financers es determina, 

en la seva totalitat o en part, agafant com a referència els preus cotitzats en mercats actius o 

s’estima utititzant una tècnica de valoració. En aquest darrer cas s’han d’asenyalar les hipòtesis 

i metodologies considerades en l’estimació del valor raonable per a cada classe d’actius 

financers i passius financers. 

L’entitat ha de revelar el fet que els valors raonables registrats o sobre els que s’ha informat en 

la memòria es determinen, totalment o parcial, utilitzant tècniques de valoració fonomentades 

en hipòtesis que no es recolzen en condicions de mercat en el mateix instrument ni en dades 

de marcat observables que estiguin disponibles. Quan el valor raonable s’hagi determinat 

segons allò disposat en aquest paràgraf, s’ha d’informar de l’import total de la variació de valor 

raonable imputat al compte de resultats de l’exercici. 

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

valor raonable. 

10.2.3.3 Entitats del grup, multigrup i associades 

S’ha de detallar la informació sobre les entitats del grup, multigrup i associades, incloent: 
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a)Denominació, domicili i forma jurídica de les entiats del grup, especificant per a cadascuna

d’elles: 

- Activitats que exerceixen. 

- Fracció de capital i dels drets de vot que es prosseix directament i indirecta, distingint 

entre ambdós conceptes. 

- Import del capital, reserves, altres paratides del patrimoni net i resultat del darrer 

exercici. 

- Valor segons llibres de la participació en capital. 

- Dividends rebuts en l’exercici. 

- Indicació de si les accions cotitzen o no en Borsa i, en el seu cas, cotització mitjana de 

l’últim trimestre de l’exercici i cotització al tancament de l’exercici. 

b)La mateixa informació que la del punt anterior respecte de les entitats multigrup, associades,

aquelles en què tot i posseir-ne més del 20% del capital, l’entitat no exerceix influència 

significativa. Així mateix, s’ha d’informar sobre les contingències en què s’hagi incorregut en 

relació amb aquestes entitats. Si l’entitat exerceix influència sobre una altra posseint-ne un 

porcentatge inferior al 20% del capital o si, tot i posseir-ne del 20% no s’exerceix influència 

significativa, s’han d’explicar les circimstàncies que afecten a aquestes relacions. 

c)S’han de detallar les adquisicions realitzades durant l’exercici que hagin portat a qualificar a

una entitat com a dependent, indicant-ne la fracció de capital i el percentatge de drets de vot 

aquirits. 

d)Import de les correccions valoratives per deteriorament registrades en les diferents

participacions, diferenciant les reconegudes en l’exercici de les acumulades. Així mateix s’ha 

d’informar, en el seu cas, sobre les dotacions i reversions de les correccions valoratives per 

deteriorament carregades i abonades, respectivament, contra la partida del patrimoni net que 

reculli els ajustaments valoratius, en els termes indicats en la norma de registre i valoració. 

e)El resultat derivat de l’alienació o disposició per un altre mitjà, d’inversions en entitats del

grup, multigrup i associades. 
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Al tancament de l’exercici, hi ha una entitat associada a la fundació 

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

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

POBLACIÓ: Serinyà (Pla de L’Estany) 

C.P:17852 

CIF:  G- 17902693 

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

dependent. 

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

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

10.2.3.4 Usuaris i altres deutors 

I)Desglossament de la lpartida B. III de l’actiu del balanç, “ Usuaris, patrocinadors i deutors de

les activitats i altres comptes a cobrar”, amb indicació del moviment que hi ha hagut durant 

l’exercici i amb especificació 

j)Del saldo inicial, els augments, les disminucions i el saldo final per a usuaris, patrocinadors i

altres deutors de les activitats de l’entitat. 
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Desglosament de la partida BII de l’actiu del balanç 

Usuaris Patrocinadors Deutors de les activitats Altres comptes a cobrar Total 

Saldo inicial 2016 496.531,34 496.531,34 

Augments             3.995.494,30 3.995.494,30 

Disminucions 3.802.541,00 3.802.541,00 

Saldo final 2016   689.484,64 689.484,64 

Saldo inicial    2017 689.484,64 689.484,64 

Augments 1.341.460,23 1.341.460,23 

Disminucions 1.405.519,60 1.405.519,60 

Saldo final 2017 625.425,27 625.425,27 

10.2.3.5. Altre tipus d’informació 

S’ha d’incloure informació sobre: 

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

així com els compromisos ferms de venda. 

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

ni compromisos ferms de venda. 

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

embargaments, etc. 

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

litigis, embargaments, etc. 

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

l’entitat amb els seus límits respectius, precisant la part disposada. 
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d)Creditors a llarg termini:

Crèdit amb CAIXABANK.SA amb venciment 1/06/2020, el saldo pendent a 31/12/2017 és de 

92.500,00 € 

Crèdit amb CAIXABANK S.A amb venciment 1/08/2021, el saldo pendent a 31/12/2017 és de 

47.831,86 € 

Crèdit amb CAIXABANK S.A, amb venciment 1/07/2021, el saldo pendent a 31/12/2017 és de 

11.420,15 € 

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

No n’hi ha 

11. EXISTÈNCIES

S’ha d’informar sobre: 

a)Les circumstàncies que ha motivat les correccions valoratives per deteriorament de les

existències i, en el seu cas, la reversió d’aquestes correccions, reconegudes e l’exercici, així 

com el seu import. 

No s’han produït correccions valoratives 

b)L’import de les despeses financeres capitalitzades durant l’exercici en les existències de

cicle de producció superior a un any, així com els criteris seguits per a la seva determinació. 

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

c)Compromisos ferms de compra i venda, així com informació sobre contractes de futur o 

d’opcions relatius a existències. 

No existeixen 

d)Limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions, fiances i

altres raons anàlogues, indicant les partides a què afecten, el seu import i projecció 

temporal. 

La fundació te la plena disponibilitat de les existències 
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e)Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a la titularitat, 

disponibilitat o valoració de les existències, com ara litigis, assegurances, embargaments, etc 

Composició de les existències a 31/12/17 

Primeres matèries:  1.606,43 euros. 

Productes en curs i semiacabats: 3.559,55 euro   

 5.165,98 euros. 

 

12. MONEDA ESTRANGERA 

L’entitat ha de revelar la informació següent: 

a)L’import corresponent a compres, vendes i serveis rebuts en moneda estrangera. 

b)L’import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l’exercici per classes 

d’instruments financers, presentant per separat les que provenen de transaccions que s’han 

liquidat al llarg del període de les que estan vives o pendents de venciments a la data de 

tancament de l’exercici. 

La fundació no ha fet cap transacció en moneda estrangera. 
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13. FONS PROPIS

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

agrupació, amb indicació dels orígens dels augments i les causes de les disminucions, com 

tambè els saldos inicials i finals. 

2.Informació sobre: 

-Desemborsaments pendents, si n’hi ha, com també la data en què s’han de fer efectius. 

-Aportacions no dineràries, amb indicació dels criteris de valoració utilitzats. 

-Aportacions rebudes per compensar pèrdues d’exercicis anteriors, amb indicació dels criteris 

de valoració utilitzats. 

-Moviments dels fons especials ( constitució, ampliacions, reduccions i extinció) 

c)No hi han  desemborsaments pendents.

d)No hi han  aportacions no dineràries.

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

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

FONS RESULTAT DE 

FUNDACIONAL 'L’EXERCICI ALTRES RESERVES TOTAL 

Saldo inicial 2016 520.378,75 2.027,38 -418.998,22 102.299,31 

Augments 1.809,41 2.207,38 3.836,79 

Disminucions -2.027,38 -2.027,38 

SALDO FINAL 2016 520.328,75 1.809,41 -417.980,74 104.058,72 

Saldo inicial 2017 520.378,75 1.809,41 -417.980,74 106.244,80 

Augments 2084,37 1.869,41 3.953,78 

Disminucions 1.869,41 1.869,41 

SALDO FINAL 2017 520.378,75 2.084,37 -414.083,94 108.329,17 
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14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

S’ha d’informar sobre: 

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

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

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

Subvencions de capital. 

S’ha d’informar sobre: 

2.L’import i les caracteristiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que figuren en el 

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

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

Subvencions de capital 

CONCEPTE SALDO 

31/12/2017

TRASPAS 

RESULTATS

ALTES/BAIXES SALDO 

31/12/2016

Subvencions Generalitat –Departament BSF ( Treball, Familia i Afers 

Socials) 59.450,41 6.059,86 0,00 65.510,27

Institut Català de Finances 174.293,53 9.015,18 0,00 183.308,71

Diputació de Girona 45.434,04 5.810,69 -3.000,00 54.244,73

Caixes i Bancs 213.324,19 11.291,73 0,00 224.615,92

Fundació Roviralta 44.252,45 4.169,65 6.000,00 42.422,10

Fundació Once 49.677,44 1.704,00 11.000,00 40.381,44

Altres Privats 19.731,32 2.862,85 0,00 22.594,17

Ministeri d’Afers Socials 151.868,53 10.137,50 30.000,00 132.006,03

TOTALS 758.031,91 51.051,46 44.000,00 765.083,37

 

L’aplicació a resultats es fa seguint el mateix percentatge que l’amortització del be 

subvencionat. 

Subvencions de explotació 

    

Destinacio de les subvencions Import

Centre Mascasadevall 1.255.133,33
Centre Mascasadevall 5.000,00
Centre Mascasadevall 143.266,02

 1.403.399,35  

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

els anteriors apartats 
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15. SITUACIÓ FISCAL 

15.1. Impostos sobre beneficis 

La fundació no te activitats amb ànim de lucre, i per tant s’acull a allò disposat a l’article 26.2 

de la Llei 43/95 del impost sobre Societats i a la Llei 49/2002 de Regim Fiscal de les entitats 

sense ànim de lucre. 

Totes les rendes obtingudes per la fundació procedeixen d’explotacions econòmiques sense 

ànim de lucre i desenvolupades dins l’objectiu i finalitat especifica de i la fundació. 

15.2. Altres tributs 

S’ha d’informar sobre qualsevol circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres 

tributs; en particular qualsevol contingència de caràcter fiscal, així com els exercicis pendents 

de comprovació. 

No hi ha cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs. 

A criteri del patronat, no hi han contingències de caràcter fiscasl. Estan oberts a inspecció els 

exercicis no prescrits segons la normativa vigent. 

16. INGRESSOS I DESPESES 

1. Import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat, amb 

indicació de l’import de cada partida del compte de resultats que afecta l’esdenat concepte. 

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

2.Desglossament de la partida 2 del compte de resultats, “Ajuts concedits i altares 

despeses”, amb indicació dels reintegraments prodïiits i amb distinció de les activitats. 

No s’han condedit ajuts en el present exercici. 

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

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

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

Totes les compres, per import de 163.976,29 €, son consums de l’exercici i per l’activitat de la 

fundació. 

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

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

L’import de 171.000,35 € correspon íntegrament a carregues socials, No hi ha aportacions ni 

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

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

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

variació de provisions per a altres operacions de les activitats. 

No s’han produït 

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

monetaris i serveis. 

No s’han produït 

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

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

“Altres resultats” 

5.Informació sobre: 

-Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions amb indicació de les activitats a les 

quals es destinen i, si escau, les condicions a què estan subjectes. 

No hi han altres ingressos de promocions, patrocinadors ó col·laboracions, fora del indicat als 

corresponents punts d’aquesta memòria. 

-Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades, amb especificació de les següents: 

-Compres efectuades, devolucions de compres i ràpels. 

-Vendes realitzades, devolucions de vendes i altres descomptes efectuats. 

-Serveis rebuts i prestats. 

-Interessos abonats i carregats. 

-Dividends i altres beneficis rebuts.

17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

No hi ha contingències 

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

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

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

amb detall dels elements més significatius. 

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

produït alienacions de bens i drets durant l’exercici. 

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

sobre la reinversió de la totalitat del producte obtingut. 



FUNDACIÓ AUTISME MAS CASADEVALL, FP 

MEMÒRIA EXERCICI 2017 

38 

2.Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el percentatge 

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

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

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

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

compliment de les obligacions establertes en la legislació vigent. 

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

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

19. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT

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

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

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

S’ha de facilitar informació sobre 

20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL

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

21. NEGOCIS CONJUNTS

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

22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA

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

23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT

El Patronat manifesta que entre la data de tancament de l’exercici i la data de formulació 

d’aquests comptes anuals no s’han produït fets posteriors que calgui ressenyar. 
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24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

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

a cadascuna de les categories següents: 

a) Entitat dominant: no hi ha.

b) Altres entitats del grup: no hi han.

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

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

Veure punt 10.2.3.3. d’aquesta memòria.

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

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

g) Altres parts vinculades: no hi han

2)Operacions amb parats 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) Import dels saldos pendents a 31/12/17 amb parts vinculades: 0,00€ euros deutor.

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

els saldos pendents anteriors. 

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

de cobrament dubtós de parts vinculades. 
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3. Tipus d’operacions amb parts vinculades:

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

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

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

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

e) Ni hi han acords sobre llicencies.

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

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

g) No hi han interessos abonats i carregats.

h) No hi han dividends ni altres beneficis rebuts.

i) No hi han garanties ni avals.

j) No hi han  remuneracions ni indemnitzacions.

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

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

instruments que puguin implicar una transmissió de recursos o d’obligacions entre

l’entitat i la part vinculada.

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

que seran utilitzats per varies parts vinculades.

n) No hi ha acords de gestió de tresoreria.

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

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

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

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

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

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

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

els representen. 

També s’ha d’informar sobre l’import de les bestretes i crèdits concedits al personal 

d’alta direcció i als membres de l’òrgan de govern, amb indicació del tipus d’interès, les 

seves característiques essencials i els imports eventualment tornats, així com les 

obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia. Quan els membres de 

l’òrgan de govern siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors es refereixen a 

les persones físiques que els representen. 

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

gestió. 

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

S’ha d’incloure informació sobre: 

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

desglossat per sexes: 

Nombre promig empleats per categories i exercicis 2016 2017 

Alts Directiu 

Resta Personal Directiu 3 1 

Tècnics, professionals especialitzats 3 6 

Administració 1 1 

Personal NO qualificat 1 

Educadors/es Personal Atenció Directa 39 39 

Professionals Externs 5 

Nombre d’ empleats en promig: 47 52 

Distribució personal de la entitat, per categories i sexes Total Homes Dones 

Exercici 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Alts Directius 

Resta Personal Directiu 3 1 2 1 1 

Tècnics, professionals especialitzats 3 5 1 3 4 

Administració 1 1 1 1 

Personal NO qualificat 1 1 1 1 

Educadors/es : Personal atencio´Directa 39 39 15 16 24 23 

Professionals Externs 5 1 4 

Total personal a la fi de l’exercici:  47 52 17 19 30 33 
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2. Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació prevista

legalment per  a la seva inscripció en el Registre Corresponent. 

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

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

resolucions corresponents. 

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

les als s’hagi tramitat una autorització. 

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

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

assenyalar les limitacions de disponibilitat existents. 

No existeis cap operació d’aquest tipus 

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

1.500€. 

6. Quan l’entitat sigui la de major actiu d’un conjunt d’entitats sotmeses a una mateixa unitat

de  decisió, perquè estiguin controlades per qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques 

jurídiques, no obligades a consolidar, que actuïn conjuntament, o perquè es trobin sota 

direcció única per acords o clàusules estatautàries, s’ha d’incloure una descripció de les citades 

entitats, assenyalant el motiu pel qual es troben sota una mateixa unitat de decisió. 

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

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

7. Quan l’entitat no sigui la de major actiu del conjunt d’entitats sotmeses a una unitat de

decisió en els termes assenyalats en el punt anterior, ha d’indicar la unitat de decisió a la que 

pertany i el registre públic o estiguin dispositats els comptes anuals de l’entitat que conté la 

inforamció exigida en el punt anterior. 

8. Qualsevol altra qüestió no inclosa en les apartats anteriors de la memòria, i que ajudi a

justificar el compliment de les finalitats estatutàries i a determinar la posició financera de 

l’entitat. 

Serinyà, 27 de Maig de 2017 

Josep Mendoza i Jorge 



Entitat: Fundació Autisme Mas Casadevall, F.P 

N.I.F.: G-58434994

Exercici 2017

9 

Situació fiscal. Annex a la Memòria Econòmica de l'exercici 2017: 

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

RENDES EXEMPTES 
INGRESSOS 
Altres ingressos 51.007,18 
Donacions i donatius Art 6 1ª a) 299.802,45 
Subvencions Art. 6 1º c)    1.224.433,23 
Ingressos Financers     8.179,89 
Subvencions , donacions, traspassats al resultat         51.051,46 
TOTAL 1.634.474,21 

NO HI HA RENDES EXEMPTES 

DESPESES 
Aprovisionaments 171.000,35 
Serv.Exteriors 163.321,57 
Tributs 903,35 
Despeses Personal 1.205.209,85 
Amortitzacions/Dotacio Prov 81.128,57 
Dotació Prov/ Pèrdues 0 
Despeses Financeres 10.473,90 
Despeses Extraordinàries 352,35 
TOTAL 1.632.389,94 

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

totes exemptes.  

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

criteris que a continuació es comenten:  

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

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

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

'apartat b).

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

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

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

o projectes:

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

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

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

dació. 

c) Destí dels excedents de l’ exercici :

L'excedent obtingut per la Fundació, que durant l'exercici 2017 ha estat de 2.084,37 

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

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

de l'organ de govern: 

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

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

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

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

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

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

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

cas de dissolució: 

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

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

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

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

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

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

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

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

finalitats anàlogues, sempre que aquestes entitats siguin entitats

beneficiaries dei mecenatge segons el que estableix la legislació fiscal

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

referència la lletra a) anterior."

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

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

onals i dels preceptes legals.  

Serinyà, 27 de Maig de 2017 

Josep Mendoza i Jorge 
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