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INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS ABREUJATS EMES PER
UNA AUDITORA INDEPENDENT

Al Patronat de Fundació Junts Autisme
Opinió

He auditat els comptes anuals adjunts de Fundació Junts Autisme (l'Entitat), que
comprenen el balan9 abreujat a 31 de desembre de 2018, el compte de perdues i guanys
abreujat, l'estat abreujat de canvis en el patrimoni net i la memoria abreujada
corresponents a l 'exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la meva opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de Fundació Junts
Autisme a 31 de desembre de 2018, així com deis seus resultats corresponents a
l' exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu
d' informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 de la
memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin
continguts.
Fonament de l'opinió

He dut a terme la meva auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l'activitat d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les meves responsabilitats d'acord
amb aquestes normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de
l'auditor en relació amb }'auditoria deis comptes anuals abreujats del meu informe.
Soc independent de l' Entitat de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els
d'independencia, que són aplicables a la meva auditoria deis comptes anuals a Espanya
segons alió que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes.
En aquest sentit, no he prestat serveis diferents als de l 'auditoria de comptes ni hi han
concorregut situacions o circumstancies que, d'acord amb alió que estableix
l' esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessaria independencia de manera
que s'hagi vist compromesa.
Considero que }'evidencia d'auditoria que he obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la meva opinió.
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Paragraf d'emfasi

Tal i com s'esmenta a la nota 1.1 de la memoria adjunta, l'entitat realitza les seves
activitats en sengles locals cedits en ús de forma gratuita i a precari per l'Ajuntament
d'Arenys de Mar i per l'entitat Agraria d'Arenys de Mar, respectivament. Els comptes
anuals adjunts no recullen cap import per l'arrendament deis mateixos, encara que sí es
recullen despeses de reparacions i conservació d'aquests locals. La nostra opinió no ha
estat modificada en relació amb aquesta qüestió.

Qüestions clau de )'auditoria

Les qüestions clau de l'auditoria són aquells que, segons el meu judici professional, han
estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la auditoria
de les comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context
de la auditoria deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la meva opinió
sobre aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos.
La principal font de risc d'incorreccions materials en els comptes anuals de l 'Entitat
resideix segons el meu judici en el reconeixement deis ingressos per subvencions i
l'estimació de deterioraments de comptes a cobrar per subvencions.
La meva resposta al risc ha consistit en realitzar una analisi exhaustiva de la
comptabilització del ingressos per subvenció i deis comptes a cobrar, comprovant que
les subvencions han estat efectivament obtingudes, devengades i degudament
justificades abans l'organ competent. Tot el treball ha anat dirigit a confirmar els
imports comptabilitzats com a ingressos i com comptes a cobrar i les seves possibles
deterioraments registrats per l'Entitat per corregir el valor deis actius esmentats, els
quals han resultat raonables.

Responsabilitat deis administradors en relació amb els comptes anuals abreujats

El Patronat de l'Entitat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma
que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de
l'entitat, de conformitat amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a
1' entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per permetre la
preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error.
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En la preparació deis comptes anuals, els membres del Patronat són responsables de la
valoració de la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament,
revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades amb empresa en funcionament
i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si els
administradors tenen la intenció de liquidar la societat o de cessar les seves operacions,
o si no existeix cap altra alternativa realista.

Responsabilitats de l'auditor en relació amb }'auditoria deis comptes anuals
abreujats

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu
conjunt estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe
d'auditoria que conté la meva opinió.
Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de
comptes vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les
incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si,
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en
les decisions econorniques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
Com a part d' una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat
d'auditoria de comptes a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim
una actitud d'escepticisme professional durant tota !'auditoria. També:
•

Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a
causa de frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre
a aquests riscos i obtenim evidencia d' auditoria suficient i adequada per
proporcionar una base per a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció
material a causa de frau és més elevat que en el cas d' una incorrecció material a
causa d'error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions
deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o l'elusió del control intem.

•

Obtenim coneixement del control intem rellevant pera }'auditoria ambla finalitat de
dissenyar procediments d' auditoria que siguin adequats en funció de les
circumstancies, i no amb la finalitat d'expressar una opinió sobre }'eficacia del
control intem de l'entitat.

•

Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat
de les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pels
administradors.
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•

Concloem sobre s1 és adequada la utilització, per part dels administradors, del
principi comptable d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia
d'auditoria obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material
relacionada amb fets o amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre
la capacitat de l'Entitat per continuar com a empresa en funcionament. Si concloem
que existeix una incertesa material, es requereix que cridem l'atenció en el nostre
informe d'auditoria sobre la corresponent informació revelada en els comptes anuals
o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió modificada.
Les nostres conclusions es basen en !'evidencia de auditoria obtinguda fins a la data
de nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets o condicions futurs poden ser la
causa que l'Entitat deixi de ser una empresa en funcionament.

•

Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals,
inclos a 1 ormació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i
els ets subja ents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
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BALAN<; DE SITUACIÓ ABREUJAT

FUNDACIÓ TUNTS AUTISME
31 DE DESEMBRE DE 2018
BALAN<; DE SITUACIO ABREUJAT
CODIDELS
COMPTES

ACTIU

11

IA) ACTIU NO CORRENT ( l+Il+IIl+IV+V+Vl+VII)

20, (280)
21, (281)
22, (282)
23
2403,2404,24J 3,2423,
2424
2405,2425,250, ..258,26
474

1. Usuaris i de11lors per vendes i prestncions de sen,eis
2. Deutors, entitnts del grup, associndes i nitres parts vinrnlndes
3. Patroci,rndors
4. A/tres deulors
5. Personal
6. Administrncio11s p1íbliq11es
7. Fundndors i socis per desem/Jorsnments penden Is

53
54,555,565,566
480,567
57

IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
V. lnversions financeres a curt termini
VI. Periodificacions a curt termini
Vil. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)

n==J

PATRIMONI NET I PASSIU

101

En euros

1

IA) PATRIMONI NET (Al+A2+A3)

A-1) FONS PROPIS
l. Fons Social / Fons dotacional
!l. Reserves
III. Excedents d 'exercicis anteriors
IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutaries
V. Exceden! de l'exercici (positiu o negatiu)
VI. Aportacions pera compensar pérdues

10

112,115
120, (121), 122
124
129
118

130,131, 132

IB) PASSIU NO CORRENT (l+Il+Ill+IV)

7

231.193,301

31.239,92

110.572,81

12.485,47

J.621,08

16.100,00

30.466,00

1.115,00
1.539,45

1.115,00
77.370,73

730,40
131.101,03

730,40
119.890,09

163.071,3511

231.193,301

2018

1

2017

8

144.546,2311

216.630,481
155.730,48

30.000,00

30.000,00

125.730,48

59.497,94

-36.184,25

66.232,54

25.000,00

60.900,00

18.525,1211

14.562,821

15.675,12

11.712,82

li==::]

III. Passius per impost diferit
IV. Periodificacions a llarg termini

58
499,529
520,521,527
51,523,551,552,56
400,401
41
465,466
4752
4750,4751,476,477
448
485,568

ICDI

l. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts pera la venda
11. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini amb entitats de crédit
IV. Al tres deutes a curt termini
V. Creditors per les activitats i altres comptes a pagar:
J. PrOl'eidors
2. Credilors di11ersos

3.238,28

3.
4.
5.
6.

Personal (re1111111erncio11s pendenfs de pnga111ent)
Pnssius per impost con·ent
A/tres deutes nmb les Administracions pzí/Jliq11es
Acomptes d' 11sunris
VI. Periodificacions a curt termini
1

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

lc:=JI

1

119.546,23

l. Provisions a llarg termini
11. Deutes a llarg termini

IC) PASSIU CORRENT (I+II+IIl+IV+V+VI)

En euros

lc :=JI

163.071,35!1

A-2) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR
A-3) SUBVENCJONS, DONACIONS 1 LLEGATS REBUTS

14
16,17
479
181

ICI::: 11

l. Actius no corrents mantinguts pera la venda
1
!l. Existencies
III. Usuaris, patrocinado rs i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar:

430,435,407,441,(490)
443,552
444
440,446,449
460,544
470,471,472,473,474
558

133,134, 136,137

0,001

V. lnversions en entitats del grup i associades a Ilarg termini
VI. lnversions financeres a Ilarg termini
VII. Actius per impost diferit

58
30,31,32,33, (39)

CODIDELS
COMPTES

O,OOH

l. Immobilitzat intangible
II. Immobilitzat material
lll. lnversions immobiliaries
IV. Béns del patrimoni cultural

IB) ACTIU CORRENT (l+Il+Ill+IV+V+VI+VII)

1

2017

11

-24,27

752,31
-5,63

12.461, 11

10.966, 14

2.850,00

2.850,00

163.071,3511

Les Notes 1 a 14 de la Memoria Económica formen part del Balan, de situació al 31 de desembre de 2018

231.193,301

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT

FUNDACIÓ JUNTS AUTISME
EXERCICI 2018

COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT
CODIDELS
COMPTES

PARTIDA

Notes

2018

1. Ingressos perles activitats

70
720,721,723
724,740
725,743
(693),71,793
73
(60),(61)
75
(64)
(62),(631),(634),
(650),(69)
(68)
746,747
79
771
(668),778

762,767,769
(662),(667),(669)
(663),763
(668),768
(666),766

183.486,65

3. Variacions d 'existencies de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat peral seu actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
8. Altres despeses d'explotació
9. Amortitzacions de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resulta!
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resulta! per alienacions de l'immobilitzat
13. Altres resultats

1.230,00

7.325,00

8

29.575,44
104.652,29

10

-304.803,96

-286.362,58

-68.910,41

-54.835,42

60.900,00

4.000,00

1.222,98

-1.487,14

-3ii.Illl,25fl

iiii.737,5~

8

1

404.917,66

263.364,93 I

75.656,00
15.034,49

1

14. lngressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments fin~ncers
17. Diferencies de canvi
18. Deteriorament i resulta! per alienacions d 'instruments financers
11111 KtSULTAl flNANCtR 1a+l5+H,+17+101
111111 KtSULTAI ABANS U'
" " "(I+Il)

(630),(633),638
En euros

275.407,14

a) Ingressos per vendes i prestncions de serveis
b) lngressos rebuts nmb cnriícter periodic
e) lngressos de promocions, pntrocinndors i col.lnboradors
d) Subvencions, donncions i nitres ingressos pera les activitnts

IIJ RESU[TAT O'EXP[OTACIO (i+7+3+1+5+ii+'i'+ll+!l+'Hl+H+I7+Hj

2017

0,00

11

11

0,02

bº,U\I
.184,4.'. I

!l,!l~
iiii.732,541

-3ii.Illl,25fl

iiii.237;!;~

19. Impostas sobre beneficis

IIVJ EXCEOE!íilT DE ['EXERCICI (lll+I!lj

1

1

Les Notes 1 a 14 de la Memoria Económica formen part del Compte de Resultats de l'exercici anual acabat al 31 de desembre de 2018

ESTAT ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

FUNDACIÓ JUNTS AUTISM E
EXERCICI 2018
ESTA'f ABREUJAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

CONCEPTE
A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2016
l. Ajusts per can vis de criteri 201 6 i anteriors
11. Aiusts per en-ors 201 6 i ante riors
B. SALDO AJ USTAT, INICI DE L'EXERCICI 2017
l. Excedent de l'exercici
11. Total ingressos i despeses reconegudcs
111. O oeracions amb socis o propietaris
1. Augments de l capital
2. (-) Rcduccions de capital
3. Altres o peracions amb socis o 11ronietaris
IV. Altres variacions de l patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017
l. Aiusts ner can vis de criteri 20 17
11. Aiusts oer e,rnrs 20 17
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018
l. Excede n! de l'excrcici
11. Total ingressos i desoeses reconegudes
111. Onerac ions amb socis o propieta ris
1. Augments de l capital
2. (-) Reduccions de capital
3. Altres operacions amb socis o propietaris
IV. Altres variacions del patrimoni ne t
E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018

Al'UK 1 ALIU!"I

~UH,• ~ f"I LIUl~S,

EXCEDENTS
EXCEDENT
SPERA
FONS
D'EXERCJCIS
DE
COMPENSAR
DOTACJONALS
ANTERIORS
L'EXERCJCI
PERDUES
30.000,00
36.275,53
23.222,41

DONACIONS 1
LLEGATS
REBUTS
4.000,00

TOTAL
93.497,94

30.000,00

36.275,53

23.222,41
66.232,54

30.000,00

23.222.41
59.497,94

-23.222,41
66.232,54

56.900,00 56.900,00
60.900,00 216.630,48

30.000,00

59.497,94

66.232,54
-36.1 84,25

60.900,00 216.630,48
-36.1 84,25

30.000,00

66.232,54
125.730,48

-66.232,54
-36.184,25

-35.900,00 -35.900,00
25.000,00 144.546,23

4.000,00

Les Notes I a 14 descrites en la Me moria Económica fonne n part de l Esta! de C'anvi al Patrimoni Net de l'excrcici anual acaba! al 3 1 de desembre de 20 18

93.497,94
66.232,54

MEMORIA ABREUJADA

MEMORIA ABREUJADA FUNDACIÓ JUNTS AUTISME (Abans Fundació Aprenem
Maresme)

1. ACTIVITAT DE L'ENTITAT
1.1 .

Oades registrals, formals i finalitat de Entitat

Aprenem Maresme va ser constitu"i"da com associació l'any 201 O a Arenys de Mar per iniciativa
d'un col·lectiu de pares i mares amb l'idea de defensar els drets deis seus fills i filies, donar
resposta a les necessitats de les famílies de persones amb TEA, impulsar serveis especialitzats
a la comarca del Maresme i altres zones d'influéncia i sensibilitzar el conjunt de la societat
catalana sobre la realitat de l'autisme. Va ser inscrita en el Registre d'Associacions de la
Generalitat el 18 de maig de 2011 amb el número de Registre 45108.
En sesió extraordinaria del 1O d'octubre de 2015 la Junta Directiva de la llavors Associació
Aprenem Maresme va acordar la seva transformació en Fundació, havent formalitzat amb data
7 d'abril de 2016 aquest acord davant del notari Víctor Javier Asensio (protocol nº 258).
No obstant, el Registre oficial com a Fundació Aprenem Maresme de Familiars de Persones
amb TEA (Trastorns de l'espectre autista) no va fe realitat fins al 16 de man;: de 2017, mediant
Resolució del Director General de Dret i d'entitats Jurídiques qui le va atorgar el núm 3013 del
Registre de Fundacions. El seu CIF es el G65463366.
Posteriorment, amb data 8 de juny de 2017 es va formalitzar davant de la notaria Gloria Miñana
Galdón el canvi de la seva denominació per Fundació Junts Autisme. El Registre oficial
d'entitats de la Generalitat va aceptar este canvi amb resolució de la Direcció General de Dret i
d'entitats Jurídiques de data 11 d'octubre de 2017.
La missió de l'entitat és defensar els drets i la dignitat de les persones amb TEA i impulsar
serveis que puguin garantir la seva inclusió escolar, laboral i social així com millorar la seva
qualitat de vida i la de les seves famílies.
L'entitat realitza gran part de les seves activitats a l'edifici Xifre, carrer Auterive, s/n de Arenys
de Mar, propietat de l'Ajuntament d'Arenys, qui li ha cedit l'espai a precari, i que constitueix el
seu domicili social.
Adicionalment, el 28 de novembre de 2017 l'entitat ha signat un conveni amb l'entitat Agraria
d'Arenys de Mar, S.Coop. C. Ltda, de cessió d'us gratuit i a precari per deu anys d'un immoble
situat al carrer Josep Anselm Clave 15-17 d'Arenys de Mar a fi i efecte de desenvolupar-hi
activitats relacionades amb la realització de les tasques incloses en el seu projecte de centre
de recursos i atenció individualitzada, adre9at a persones amb trastorn de l'espectre autista.
El órgan de govern de la Fundació és el Patronat que esta compost pels següents membres:
Cargos

Patronos/as

Presidenta

M. Del Carmen Garnica Pérez

Secretaria

Neus Payerol Gracia

Vocals

Gemma Albesa Galtes
Roger Fontcuberta Mas
Víctor Frutos Bosque
Laura Viñals Novellas
Josep Maria Soler Ferrer
José Guillén Vázquez

1.2.

Activitat de l'Entitat

Des de la Fundació s'ha desenvolupat un model integral d'atenció, suport, intervenció,
formació i oci per a les persones amb TEA i les seves famílies per tal d'assolir la maxima
inclusió social i així millorar la qualitat de vida. El desenvolupament d'aquest model d'atenció
sorgeix com a alternativa als actuals i emfatitza la necessitat de donar poder a tots els agents
implicats, especialment a les persones que formen part del nucli familiar. D'aquesta manera,
des d'un plantejament inclusiu, obert i de proximitat es busca poder proporcionar suports que
garanteixin la inclusió, que permetin un desenvolupament vital i que aquest sigui en igualtat de
condicions.
Junts vol fer una aposta per aquest model integral d'atenció a les persones i famílies, on
aquestes siguin i se sentin el centre de la intervenció, crean! un espai de participació i
capacitació continua!. Un espai proper on hi puguin participar de forma activa i generin vincles
amb els professionals i d'altres agents implicats que els permetin comptar amb el recolzament
per millorar la seva qualitat de vida i la deis seus fills.
Els programes i projectes s'organitzen des del Centre Integral de Recursos Especialitzats en
TEA, seu social de l'entitat, des on es desenvolupen diferents activitats i serveis centrats en les
necessitats especifiques i individuals de les persones amb TEA i de les seves famílies: Oferint,
orientació, informació, formació i suport als professionals a altres agents implicats i a la
població en general.
El projecte de l'entitat es divideix en tres eixos, dins d'aquests es desenvolupen les diferents
activitats i serveis.
Proiecte d'entrtat Pro1ecte d'entitat Pro1ecte d'ent1tat Projecte d'en11tac

Supon
a la
persona

infantil

juvenil

adolescent

adults

(0 -3}

(3-12)

(12 16)

(+16)

SEilVEi

SE<WEI
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La Fundació Junts Autisme fa una aposta pels pisos tutelats on hi visquin joves amb autisme
amb altes necessitats de suport. Perqué creiem que la dignitat de la persona també es troba en
les petites coses: en escollir a quina hora se'n va a dormir, qué sopara o quin programa de tele
vol veure.
És per aixó que durant els propers dos anys treballarem per a garantir un espai als adults amb
autisme on puguin desenvolupar les seves capacitats, amb el suport que necessitin i garantint
que, quan la seva xarxa ja no hi sigui, hi serem nosaltres per sosten ir-los. Fins al final.
"Junts amb tu" és el nostre full de ruta, el projecte estratégic de l'entitat. Dins aquest projecte,
s'estructuren tots els serveis, els programes i els projectes que s'apliquen en els diferents
ambits de la vida de les persones amb autisme i les seves fam ílies. Actualment, aquests ambits
són 8:
l. lnformació i orientació a les famílies
2. lntervenció especialitzada
3. Suporten educació
4.
S.

Suporten la transició a la vida adulta - Projecte EVI
lmpressió diagnóstica

6. Activitats d' oci
7. Formació
8. Sensibilització

lnformació i orientació a les famílies
Els serveis d'lnformació i orientació a les famílies han realitzat atenció directa a famílies de 23
poblacions, amb 15 consultes noves al mes.
•
•
•
•
•
•

Acompanyem a les famílies al rebre el diagnóstic
Orientem les famílies i les empoderem duran! tot el cicle vital de la persona amb
autisme
Oferim suport en les etapes especialment difícils com les transicions escolars
lnformem sobre recursos i alternatives disponibles a escala general i a escala de
proximitat
Copsem les necessitats reals i creem projectes i serveis que hi dónin resposta
Ampliem els coneixements sobre serveis, recursos i eines de gestió de l'autisme

lntervenció especialitzada
Per que els infants i persones amb autisme aprenguin sovint és necessari un aprenentatge en
un entorn molt estructural amb la utilització de metodologies específiques i adaptacions
tecnológiques i materials. L'objectiu és traslladar les habilitats apreses a entorns naturals, com
!'aula ordinaria o d'altres situacions de vida quotidiana i social.
En la intervenció utilitzem técniques cognitiu conductuals, metodologies amb resultats
científicament evidenciats dissenyades a partir de les característiques individuals de cada
persona i adaptades a les seves necessitats.
Les xifres de 2018 han estat:
✓

60 infants atesos (corresponen a 240 persones de nucli familiar i més de 500 persones
de l'entorn deis infants).
✓ 1.012 hores d'atenció individual al mes
✓ 450 hores de coordinació al mes
✓ 282 hores de suport especialitzat al mes
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Suport en educació
Des de Junts Autisme defensem l'assiténcia a l'escola ordinaria deis infants amb autisme:
creiem que és vital tant peral seu aprenentatge i la seva inclusió, com pel deis seus companys.
LA NOSTRA ESTRATEGIA: Actuació educativa PERSONALITZADA i ESPECIALITZADA.
Atenem tant als ALUMNES com als PROFESSIONALS que hi treballen, dins i tora de les aules.
TOTS ELS INFANTS DE JUNTS AUTISME REBEN SUPORT EN L'EDUCACIÓ.
A més, aquest any 2018 gracies al conveni amb el departament d'ensenyament 1O nens
nenes han rebut atenció directa deis i les nostres professionals dins les seves escales.

Suport en la transició a la vida adulta - Projecte EVI
Els infants amb autisme creixeran i tenen dret, com nosaltres, a seguir en el lloc en el que
pertanyen un cop creixin. Pensem en el moment en que els pares desapareixen o
desapareixeran. Els nostres referents des de que érem petits ja no hi són. Pero ens queda la
nostra xarxa de seguretat: els amics, l'entorn, la feina, la parella, que ens recolzen i dónen
sentit a la nostra vida.
lmaginem que els pares desapareixen i, a més, se'ns allunya de la nostra xarxa. Com ens
sentiríem?
lmaginem que ho fan als nostres fills, quan nosaltres no hi som .
Dones el que suposaria pera nosaltres o els nostres fills és el que suposa per molts adults am b
autisme, pero multiplicat per 1.000 perqué les persones amb autisme tenen dificultats en
acceptar els canvis i en adaptar-se a noves realitats.
El PROJECTE EVI , pretén evitar aquest a·11lament i pretén donar a persones amb autisme amb
ALTES NECESSITATS DE SUPORT la oportunitat de viure autónomament, dins la nostra
comunitat, ambla nostra xarxa de seguretat.
En el projecte EVI, podem distingir tres modalitats i/o serveis diferents:
•

Aprenent Junts. lntervenció seguint un model centrat en la persona en un espai
estructural on es treballen habilitats i prerequisits a nivell social i laboral per després
desenvolupar-les en contextos naturals.

•

Junts a treballar. Aquest servei té com a objectiu la generalització d'habilitats
apreses en entorns estructurats i el aprenentatge de les competéncies ocupacionals
i prelaborals necessaries per el desenvolupament de la promoció de la inserció i la
futura incorporació al món laboral.

•

Junts a viure independents. Adquisició d'habilitats i competéncies per a la vida
independent en contextos naturals (servei d'habitatge). En aquest servei es
desenvolupen itineraris individuals per a l'adquisició de les competéncies
necessaries per a la vida independent i autónoma (pis tutela! amb recolzament
necessari).

En 2018 hem tenint 6 usuaris del programa de 14 i 25 anys.
Aquest projecte ha estat financ;:at per: Fundación ONCE, Departament de Treball i Afers socials,
COSPE (Convocatoria Ordinaria del Departament de TFS) y Bankia en Acción.
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lmpressió diagnóstica
Procés que consta de 3 FASES a través de les quals es fa una avaluació exhaustiva de les
diferents arees de desenvolupament de l'infant o adolescent que ens dóna informació sobre les
arees i el diagnóstic sobre un possible TEA
Per realitzar una bona detecció i orientació diagnóstica es personalitza la metodología en funció
de les necessitats individuals del nen o adolescent amb sospita d'alguna dificultat.
S'analitza:
Historia clínica deis pares
Diagnóstic específic de l'infant
Es fa la devolució

Aquest any hem fet 3 impressions diagnostiques. El servei es va infciar al mes de julio!.

Activitats d'oci
L'objectiu és oferir un espai de descans als cuidadors principals al mateix temps que es
despleguen activitats adre9ades als infants i joves amb TEA i en molts casos als seus germans
i germanes.
Dins aquestes activitats es treballa la interacció social, l'adquisició d'habilitats socials, la
promoció del lleure, l'autodeterminació i presa de decisions de les persones amb TEA, la
inclusió social, etc.
Amb aquest plantejament hem creat un servei específic destina! a organitzar activitats de lleure
i respir que s'organitzen segons franges d'edat i amb horaris i durades diferents. Totes elles
tenen caire inclusiu i s'organitzen en espais comunitaris on els participants puguin interaccionar
amb nens i adolescents amb i sense discapacitat.
Les activitats realitzades en 2018 han sigut:
✓

Casal de cap de setmana: un cop al mes pera infants de 3 a 8 anys

✓

Casal oci jove: un cop al mes pera infants de 8 a 13 anys

✓

Taller de música: un cop al mes pera infants de 3 a 8 anys

✓

Taller d'habilitats socials infantil els divendres pera infants de 3 a 8 anys

✓

Taller d'habilitats socials juvenil: els divendres pera infants de 8 a 13 anys

✓

Sortides joves: un cop al trimestre pera joves de 16 a 21 anys

✓

Colónies d'estiu: 2 dies en julio! pera infants de 8 a 14 anys

✓

Casal d'estiu: durant las matins del mes de julio! pera infants de 8 a 14 anys.

Formació
Junts forma a professionals i famílies. La formació és un deis instruments fonamentals per a
poder transformar la realitat de les persones amb autisme. Aquest any la Fundació Junts
Autisme ha facilitat formació sobre técniques d'eficacia demostrada per a la intervenció en
l'autisme i d'informació sobre beneficis fiscals. Anualment la Fundació planifica un calendari de
formació, per fer arribar els coneixements sobre els autisme al maxim de persones possible.
Empoderament famílies (Entre famílies)
Sistemes alternatius augmentatius de la comunicació (SAAC)
Refor9 conductual positiu
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Analisi de la conducta aplicat (ABA)
Creació de materials adaptats
Organització deis espais físics
Patrimoni protegit
Llei de dependencia i grau de discapacitat
Sensibilització
L'autisme es considera una de les diversitats funcionals més invisibles. No es poi reconeixer
una persona amb autisme a simple vista i aixo, ens agradi o no, dificulta molt la comprensió de
tots aquells i aquelles que no coneixen aquesta condició.
Cal, dones, una feina d'informació, visibilització i sensibilització sobre l'autisme que sigui oberta
i alegre, pero alhora clara i honesta amb la plenitud i la complexitat de l'autisme.
lntentem donar un missatge d'esperan<;:a, perqué realment n'hi ha molla, pero també deixant
ciar la tenacitat, valentia, constancia i amor amb el que tant els nens, nenes i joves amb
autisme com les seves famílies afronten cada dia.
En 2018 hem aconseguit 80.000 persones sensibilitzades, mes de 15.000 interaccions i mes de
2.000 visites úniques al web.
1.3.

Perspectiva de génere a l'Entitat

En referencia al Pla d'igualtat de genere de la Fundació, tot i que no és d'obligat compliment
per les característiques de l'entitat si que hem desenvolupat una serie de mesures que ens han
portal a reflexionar sobre les singularitats del col.lectiu amb el que treballem i volem fer esment
alsegüent:
No sabem amb seguretat el nombre de casos que existeixen a España de persones amb TEA,
perqué no comptem amb estudis poblacionals ni censos oficials. Així que ens hem recolzat en
les xifres e l'últim estudi realitzat a Catalunya: "Temporal and Geographical Variability of
Prevalence and lncidence ofAutism Spectrum Disorder Diagnoses in Children in Catalonia"
En les seves conclusions: S'hi ha trobat una prevalenga d'1 de cada 50 nens amb un diagnostic
de TEA vers 1 de cada 200 nenes amb un diagnostic de TEA
Sobre la incidencia deis TEA segons el genere, Autismo España ens descriu la situació
d'aquesta forma: Durant anys les dades d'investigació han apunta! que els TEA es presenten
gairebé quatre vegades més en els homes que en les dones. No obstant aixo, aquestes dades
s'estan qüestionant en l'actualitat, donat l'augment de diagnostics en nenes i dones que s'esta
produint en els últims anys (National Association of Special Educational Needs, 2016).
A la Fundació Junts Autisme atenem a infants i joves amb TEA i a les seves famílies en els
serveis adre9ats directament a les persones amb TEA atenem més nens i joves amb autisme
que nenes i joves. Aquesta diferencia ve indicada per la incidencia més gran deis TEA en el
genere masculí que en el femení.
Quant als serveis adregats a les famílies la participació de les dones és 5,5 vegades superior a
la deis homes, tot i que hem copsat un creixement exponencial de la participació del genere
masculí en els últims dos anys.
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Pla d'igualtat
Des de la seva fundació l'any 2010 i com a part del compromís social de l'entitat, la Fundació
ha anat incorporan! de manera progressiva mesures de perspectiva de genere i no
discriminació en el seu funcionament com les següents:
Comunicació perspectiva de genere:
En els documents institucionals i d'organització, per exemple, memóries, documents de
presentació; tríptics, presentacions PPT
https://www.juntsautisme.org/transparencia/
Pla de comunicació, publicacions en xarxes socials i web de l'entitat
https://www.facebook.com/juntsautisme/
https://www.instagram.com/junts_autisme/
Treballadors/es
La fundació és una entitat amb 17 treballadores i 2 treballadors. No estem obligats per llei a
disposar' un Pla d'igualtat. Pero, creiem importan! anar incorporar accions de perspectiva de
genere, així a mesura que l'entitat creixi en nombre de treballadors/es i usuaris/es, aquestes
seran un deis valors de la nostra organització. Som una entitat social, pensem que el nostre
deure és predicar amb l'exemple.
✓

Equitat en el sou per a la mateixa tasca o responsabilitat i igualtat d'oportunitats a l'hora
d'accedir a carrecs directius.

✓

Horaris flexibles

✓

Treball des del domicili.

✓

Horaris que faciliten la crianva deis fills i filies quan aquests són menors de 36 mesas.

✓

Franges de descans pera les mares lactants més enlla del que s'estableix per llei

Órqans directius de la fundació
Fomentar l'equitat en la composició del patronal : composició de la junta directiva 8 persones,
4 homes i 4 dones.
Coma órgan de seguiment i avaluació del compliment de les diferents mesures de perspectiva
de genere que apliquem a la nostra organització, existeix una comissió formada per:
•La direcció de l'entitat
•La delegada sindical
•Un representan! del patronal
Aquesta comissió es reuneix cada 6 mesas i avalua el compliment de les mesures segons els
següents indicadors:
✓

Nombre de treballadors i treballadores de l'organització

✓

Compliment deis acords en materia de perspectiva de genere. Participació en els
projectes de l'entitat. Percentatge de recursos que !'empresa hi destina. Promoció
interna d'homes i dones.
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
2.1

lmatge fidel

Els comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació económica, patrimonial i financera de
l'entitat, així com deis resultats de les seves operacions i deis canvis en el patrimoni net
corresponents a l'exercici 2018.
Els comptes anuals s'han obtingut a partir deis registres comptables de l'entitat, efectuats
d'acord amb el Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de
la Generalitat de Catalunya, aprovat mitjan9ant el Decret 259/2008, de 23 de desembre, amb
les modificacions introdüides pel Decret 125/2010, de 14 de setembre, i tenint en compte la
resta de normativa aplicable.
L'entitat ha decidit optar per l'aplicació deis criteris aplicables a les entitats de dimensió
redu"ida .
2.2

Principis comptables

Per al registre de les seves operacions s'han tingut en compte els principis de comptabilitat
generalment acceptats en la normativa vigent.Comparació de la informació
Juntament amb les xifres de l'exercici 2018 es presenten les corresponents a l'exercici
precedent, les quals es van elaborar atenent als mateixos criteris comptables.

2.3

Canvis en criteris comptables

Durant l'exercici no s'han produ'it canvis en els criteris comptables aplicats.
2.4

Correcció d'errors

Durant l'exercici 2018, no s'han fet correccions procedents d'errors.
3. APLICACIÓ DE RESULTATS

El Patronal aprovara el resultat de l'exercici 2018 i la seva aplicació d'acord am b !'esquema
següent:
Bases de repartiment
Perdues de l'exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutaries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

lmport
-36.184,25
lmport

-36.184,25
-36.184,25
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
En aquest apartat es fa referencia als principals criteris que s'han adoptat per a la
comptabilització de cadascuna de les principals partides.

4.1

lmmobilitzat material

L'entitat no té registrat cap immobilitzat material ja que els elements de qué disposen no es van
donar d'alta quan els van ser donats pel seu baix valor van ser donats i en l'actualitat es !roben
totalment amortitzats.
Tal i com se comenta en la Nota 1.1. l'Entitat realitza las seves activitats en dos locals cedits a
precari.

4.2

Actius financers i passius financers

Els actius financers de l'entitat han estat valorats a cost amortitzat, i estan constitu'its per la
tresoreria dipositada a la caixa de l'entitat, els dipósits bancaris a la vista, els crédits per
operacions de les activitats : usuaris i deutors diversos.
No hi ha actius financers deteriorats i per tant no s'han hagut de practicar correccions
valoratives ni baixes per aquest motiu .
Els passius financers de l'entitat han estat valorats a cost amortitzat, i estan constitu·1ts per els
débits originats per les operacions de les activitats.
No hi ha passius financers deteriorats i per tant no s'han hagut de practicar correccions
valoratives ni baixes per aquest motiu.

4.3

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats rebuts per a les activitats, tenen el caracter de no
reintegrables, financen despeses meritades en el mateix exercici, i han estat imputades
directament a resultats.
Les subvencions plurianuals figuran en el patrimoni net del Balanc; i segueixen el criteri
d'imputació temporal previst en les resolucions de les mateixes subvencions.
Quan la concessió té com a finalitat finan<;ar despeses específiques, s'imputen com a ingressos
en el mateix exercici en qué es meriten les despeses que financen, és a dir, s'apliquen a
resultats en la mesura que s'han executat les activitats per a les que han estat concedides,
introduint els ajustaments per periodificació convenients a fi d'exercici, si és el cas.

4.4
Impostas sobre beneficis; indicant els criteris utilitzats peral registre i valoració
d'actius i passius per impost diferit.
La Fundació s'acollí a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de "Régim Fiscal de les Entitats
sense Finalitats Lucratives i deis lncentius Fiscals al Mecenatge", en reunir tots els requisits
exigits - especialment a l'Art. 3 - per l'esmentada Llei i el (Reglament) Reial Decret 1270/2003,
de 1O d'octubre.
En virtut, dones, de l'aplicació de la dita Llei i del corresponent Reglament, la Fundació esta
totalment exempta de tributació per l'lmpost sobre Societats, en la mesura que no exerceix
activitats tora del seu fi social o no exemptes.
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4.5

lngressos i despeses.

Els ingressos i despeses es reflecteixen en el Compte de Resultats d'acord amb els principis i
normes comptables, seguint especialment els principis "de meritació", i " de no compensació".
Els ingressos procedents de la prestació de serveis per l'activitat de l'entitat es valoren pel valor
raonable de la contrapartida rebuda i que és el preu acordat per als serveis.

5. ACTIUS FINANCERS
El detall deis actius financers al 31 de desembre de 2018 i 2017 es com sigui:

lnstruments financers a curt termini
Classes ->

Categories

lnstruments de
patrimoni
V

2018

2017

Valors
representatius
de deute
2018

Actius financers a cost
amortitzat
TOTAL

Crédits, Derivats, Altres

2017

Total

2018

2017

2018

2017

163.071,35
163.071 ,35

231 .193,30
231 .193,30

163.071 ,35
163.071 ,35

231 .193,30
231 .193,30

El detall deis "Actius financers a cost amortitzats" és el següent:

Usuaris i deutors
Patroci nadors
Personal
Crédits amb Administracions Públiques
Periodificacions i altres
Efectiu i altres
Total

2018
2017
12.485,47
1.621 ,08
16.100,00 30.466,00
1.115,00
1.115,00
1.539,45 77.370,73
730,40
730,40
131 .101,03 119.890,09
163.071,35 231 .193,30

Els "patrocinadors" al 31 de diciembre de 2018 i 2017 són:

Entitat
Fundació ONCE
Obra Social "La Caixa"
Bankia
Total

2018

2017

3.000,00
12.500,00
600,00
16.100,00

7.000,00
20.466,00
3.000,00
30.466,00

Els "Crédits ambles Administracions Públiques" al 31 de desembre de 2018 i 2017 són:
Entitat

Ajuntament de Mataró
Ajuntament d'Arenys de Mar
Diputació de Barcelona
Generalitat de Catalunya- Departament de Treball,
Afers socals i Familia
Ministerio de Sanidad y Servicios sociales (IRPF)
Generalitat de Catalunya- Departament de Treball,
Afers socals i Familia (IRPF)
A¡:¡encia tributaria per retencions a compte

2018

2017

633,45

-

1.641,32
2.247,00
11.039,97

900,00
-

18.900,00
18.210,45

-

24.900,00
431,99
77.370,73

-

1.539,45

Total

Codi de conducta d'inversions financeres temporals.
L'entitat té en compte el codi de conducta de les entitats sense anim de lucre per a la
realització d'inversions temporal en l'ambit del mercat de valors aprovat per l'Acord de 20 de
novembre de 2003, del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
A efectes d'aquest codi de conducta, es consideren valors mobiliaris i instruments financers els
compresos en l'article 2 de la Llei del Mercat de Valors i les participacions en institucions
d'inversió col· lectiva.
L'entitat, a l'hora de seleccionar la realització d'inversions temporals, valora en tots els casos la
seguretat, la liquiditat i la rendibilitat que ofereixen les diverses alternatives d'inversió, tenint
cura que hi hagi equilibri entre aquests tres principis, segons les condicions de merca! existents
en el moment de la contractació. En aquest sentit, l'entitat, no ha fet inversions de tipus
especulatiu.
L'entitat, duran! el 2017 (com en el 2016) té la seva tresoreria en comptes corrents i no té
subscrits dipósits ni cap altre tipus d'inversió financera, ni a llarg ni a curt termini.
Altres informacions :
•
•

L'Entitat no té compromisos ferms de compra significatius d'actius financers ni de
venda.
L'Entitat no afronta litigis ni embargaments que afectin els actius financers.
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6. PASSIUS FINANCERS

El detall deis pasius financers al 31 de desembre de 2018 i 2017 es com sigui:

lnstruments financers a curt termini
Deutes amb
entitats de
Derivats i altres
Total
credit

Classes ->

Categories

V

2018

2017

Passius financers a cost
amortitzat

2018

2017

2018

2017

18.525,12 14.562,82 18.525, 12 14.562,82

Passius financers
mantinguts per a negociar
TOTAL

18.525, 12 14.562,82 18.525, 12 14.562,82

Tots els deutes són a curt termini i, per tant, no tenen vigencia superior a un any.
El detall deis "Derivats i altres" és el següent:

Creditors per prestacions de serveis
Personal
Altres deutes ambles Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
Total

2018
3.238,28
-24,27
12.461,11
2.850,00
18.525,12

2017
752,31
-5,63
10.966,14
2.850,00
14.562,82

En "Altres deutes amb les Administracions Públiques" hi figuren els imports pendents amb
Hisenda Pública en concepte de retencions practicades durant el quart trimestre de l'exercici
2018 i les cotitzacions meritades a la Seguretat Social durant el mes de desembre de 2018,
que han estat liquidades en el termini establert.

7 . FONS PRO PIS

El moviment deis fondos propis en 1 'exercici 2018 ha segut:

Saldo inicial

Resultat
l'exercici

de

Altres

Saldo final

Fons dotacional

30.000,00

-

Romanent

59.497,94

66.232,54

Excedent de l'exercici

66.232,54

-36.184,25

-66.232,54

-36.184,25

30.048,29

-66.232,54

119.546,23

FONS PROPIS

155.730,48

1
1

-

30.000,00

-

125.730,48
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En 2017 va ser:
1

Saldo inicial
1

Resultat de
l'exercici

Altres

Saldo final

Fons dotacional

30.000,00

Romanent

36.275,53

23.222,41

Excedent de l'exercici

23.222,41

66.232,54 -23.222,41

66.232,54

FONS PROPIS

89.497,94 j

89.453,95 -23.222,41

155.730,48

-

1

-

30.000,00

-

59.497,94

El moviments de "Fons Propis" corresponen a la distribució de l'excedent de 2017 i 2016.

8. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS

Les subvencions s'han rebut en la seva totalitat per financ;:ar la realització de les activitats de
l'entitat i són imputats en la mesura que es realitza l'activitat que financen. La part no
consumida i que suposara una despesa futura, es periodifica en el compte 132 i sera
traspassada al resultat de l'exercici que correspongui segons el grau de realització de l'activitat.

En el quadre següent es detallen els imports i moviments durant el 2018 de les subvencions,
donacions i llegats:
1

1

Entitat atorgant

1

Saldo a
31 .12.2018

1
1

lmport
atorgat

!

Imputa! a
resultats de
l'exercici

Saldo a
31 .12.2017

Subvencions publiques
1

Ajuntament de Mataró

-

1.583,63

1.583,63

-

24.900,00

-

24.900,00

-

18.000,00

-

18.000,00

-

1.583,63

44.483,63

-

Generalitat de Catalunya- Departament de
Treball, Afers socals i Familia (IRPF)
Generalitat de Catalunya- Departament de
Treball, Afers socals i Familia
Total Subvencions publiques

42.900,00

Suvencions privades

Obra Social La Caixa
Bankia
Fundació ONCE
Donativos genéricos

15.000,00

25.000,00

15.000,00

25.000,00

-

2.000,00

2.000,00

-

3.000,00

-

3.000,00

-

-

11.450,86

11.450,86

Total Subvencions privades

i

18.000,00

27.000,00

31 .450,86

25.000,00

Total Subvencions

1

60.900,00

28.583,63

75.934,49

25.000,00

i

13

Els imports i moviments de 2017 van ser els següents:

¡

1
1

1

Entitat atorgant

1

1

1

Saldo a
31 .12.2016

!

lmport
atorgat

lmputat a
resultats de
l'exercici

1

Saldo a
31.12.2017

Subvencions publiques
Ajuntament de Matará

-

1.641 ,32

1.641 ,32

-

Diputació de Barcelona

-

11.033,97

11 .033,97

-

Ajuntament d'Arenys de Mar

-

2.247,00

2.247,00

-

Ministerio de Sanidad y Servicios sociales

-

24.900,00

-

24.900,00

(IRPF)
-

Generalitat de Catalunya- Departament de

-

Treball, Afers socals i Familia (IRPF)

-

24.900,00

24.900,00

-

1---

Generalitat de Catalunya- Departament de

-

Treball, Afers socals i Familia

36.000,00

-- -Total Subvencions publiques
>--

Suvencions privades

--

----

-

100.722,2~

18.000,00

18.000,00

57.822,29

42.900,00

·-

-

------

-

---

..

-

Obra Social La Caixa

30.000,00

15.000,00

15.000,00

-

Obra Social La Caixa

-

27.330,00

27.330,00

-

Bankia

-

4.500,00

4.500,00

-

4.000,00

3.000,00

4.000,00

3.000,00

Fundació ONCE
Total Subvencions privades
Total Subvencions

1

1

I

4.000,00

64.830,00

50.830,00

18.000,00

4.000,00

165.552,29

108.652,29

60.900,00

S'ha donat compliment de tates les condicions associades a les subvencions registrades durant
l'exercici 2018 i 2017.

9. SITUACIÓ FISCAL
9.1. lmpostos sobre beneficis
La Fundació s'acollí amb data 11 d'abril de 2017 a la Llei 49/2002 de 23 de
desembre, de "Régim
Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives
deis lncentius Fiscals al Mecenatge", en reunir tots els requisits exigits especialment a l'Art. 3 - per l'esmentada Llei i el (Reglament) Reial Decret
1270/2003, de 1O d'octubre.
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En
virtut,
dones,
de
l'aplicació
de
la
dita
Llei
i
del
corresponent
Reglament, la
Fundació esta
totalment exempta de tributació per l'lmpost
sobre Societats, en la mesura que no exerceix activitats fora del seu fi
social o no exemptes des de l'any 2017 i per tan la base imposable del
lmpost peral any 2018 i per l'exercici anterior es zero.
La conciliació entre l'excedent de l'exercici 2017 i la base imposable de l'lmpost sobre beneficis
és la següent:
lmport
Excedent de l'exercici abans d'lmpostos
lngressos exempts
Despeses no dedu"ibles
Excedent fiscal (base lmposable)

66.232,54
408.917,68
342.685,14
0,00

La conciliació entre l'excedent de l'exercici 2016 i la base imposable de l'lmpost sobre beneficis
és la següent:
lmport
Excedent de l'exercici abans d'lmpostos
lngressos exempts
Despeses no dedüibles
Excedent fiscal (base lmposable)

23.222,41
-80.443,47
5.530,47
-51 .690,59

Després d'haver finalitzat el procés de transformació en Fundació, l'entitat ha sol· licita! acollirse als beneficis fiscals que preveu la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
L'entitat no va registrar cap crédit fiscal per l'efecte impositiu de les pérdues fiscals anteriors a
2017. Durant l'any 2018 no se li han efectuat retencions a compte (431 ,99 euros en 2017)
(Veure nota 5).

9.2. lmpost sobre el valor afegit.
En referencia a l'lmpost sobre el Valor Afegit, l'entitat es troba exempta.
9.3. lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques.
L'entitat ha practicat retencions en concepte de l'lmpost sobre la Renda de les Persones
Físiques, sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball i activitats professionals,
com a substitut del subjecte passiu .
D'acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributaries no poden
considerar-se definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un període de quatre anys o
hagin estat objecte d'inspecció per part de les Administracions Públiques.
L'entitat té penden! d'inspecció tots els exercicis no prescrits per tots els tributs a qué esta
sotmesa. En opinió de l'entitat no existeixen contingéncies que es poguessin derivar de la
revisió deis exercicis oberts a inspecció.
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10. INGRESSOS I DESPESES
Durant el present exercici no s'han produH despeses derivades del funcionament de l'órgan de
govern de l'entitat. No s'han concedit ajuts, no s'han signat convenis, ni s'han produH despeses
pera col·laboradors ni pera l'exercici deis carrecs de l'órgan de govern.

Desglossament de la partida 7 del compte de resultats, Despeses de personal, amb
distinció entre sous i salaris, aportacions i dotacions per a pensions i altres
carregues socials.
El desglossament de "Les despeses de personal" de l'exercici 2018 i 2017 es com sigui:
Descripció
Sous i salaris
Seguretat social
Total

2018

2017

229.753,12
75.050,84
304.803,96

219.211,88
67.150,70
286.362,58

11 . FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Posteriorment al tancament no ha succe"it cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de
l'Entitat reflectida en aquests Comptes Anuals ni que afecti significativament a l'aplicació del
Principi d'entitat en Funcionament.
12. APLICACIÓ
ESTATUTÁRIES

D'ELEMENTS

PATRIMONIALS

I

D'INGRESSOS

A

FINALITATS

Tots els actius i les despesses estan vinculats al compliment de les finalitats estatutaries.
INGRESSOS TOTALS
DESPESES NECESSARIES
RENDES NETES (BASE DEL CALCUL)
70% RENDES NETES
DESPESES FUNDACIONALS
DESPESA PENDENT D'APLICAR

336.307,14
15.910,01
320.397,13
224.277,99
356.770,30

Les partides més significatives que l'entitat identifica amb el compliment directe de les finalitats.
Descripció
Serveis professionals gestoría
Serveis profesionals auditoria
Primes d'assegurances
Serveis Bancaris i Similars
Comisiones bancarias
Suministres
Altres serveis
Despeses peatges
Protecció de riscos laborals
Despeses protecció dades
Despeses sistema fitxar
Despeses de personal
Resta despeses d'explotació
Altres

Fundacionals

Necessaries
5.624,25

2.856,63
1.253,57
1.836,38
4.066,89
5.788,89
690,29
874,66
1.101,10
1.028,50
304.803,96
43.786,25
356.770,30

-1.222,98
15.721,09
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13. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
L'entitat no té operacions amb parts vinculades.
Retribucions als membres de l'órqan de qovern
Els membres del Patronat no han percebut cap retribució per l'exercici del seu carrec.
Les retribucions totals a membres del patronat per les seves funcions executives durant
l'exercici 2018 han segut de 28.359,47 euros (26.314,05 euros en 2017).
No hi ha cap tipus de benefici social així com tampoc no hi ha hagut bestretes ni crédits
concedits als membres de l'órgan de govern ni al personal d'alta direcció.

14. ALTRA INFORMACIÓ
El nombre de persones ocupades en el curs de l'exercici ha estat de 22 empleats, 18 dones i 4
homes .
No hi ha cap operació amb garantía.
Els honoraris per la realització de !'auditoria deis comptes anuals de l'exercici 2018 s'han xifrat
en 2.100 euros (com para 2017).
Les activitats que du a terme l'entitat no tenen una especial incidencia en el medi ambient, per
la qual cosa no ha hagut d'efectuar inversions ni despeses específiques relacionades amb
aquest ambit.

Víctor Frutos Bosque

r

Roger Fontcuberta Mas
Pairó

Gemma Albesa Galles
Patrona

Laura Novellas Viñals

71~

~~

Arenys de Mar, 29 de juny de 2019.
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