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Al Patronat de la FUNDACIÓ JUNTS AUTISME

Opinió
Hem auditat els comptes anuals de la FUNDACIÓ JUNTS AUTISME (l'Entitat), que comprenen el balan<;:
a 31 de desembre de 2021, el compte de resultats, I' estat de canvis en el patrimoni net i la memoria
corresponents a I' exercici finalitzat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la imatge
fidel del patrimoni i de la situació financera de l'Entitat a 31 de desembre de 2021, així com deis seus
resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el more 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
Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I' activitat d' auditoria
de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes normes es descriuen més
endavant en la secció "Responsabl1itats de /'auditor en re/oció amb !'auditoria deis comptes anuals" del
nostre informe.
Som independents de l'Entitat de conformitat amb els requeriments d' etica, inclosos els d'independencia,
que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons allo que exigeix la
normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis diferents
als de I' auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstancies que, d' acord amb allo que
estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessario independencia de manera que
aquesta s'hagi vist compromesa.
Considerem que l'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per
a la nostra opinió.

Aspectes més rellevants de !'auditoria
Els aspectes més rellevants de l'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han estat
considerats com a els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria deis comptes
anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria deis comptes
anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per
separat sobre aquests riscos.
Reconeixement d'ingressos
Hem identificat el reconeixement deis ingressos per subvencions i altres aportacions d'administracions
públiques i entitats privades com a la principal font de risc d'incorreccions materials en els comptes anuals
de l'Entitat. La nostra resposta al risc s' ha basat en la realització de preves sobre la comptabilitat i en la
revisió de la documentació justificativa corresponent a la concessió, enregistrament i justificació d'aquests
.,~--~~º~~sos. Tot el nostr~ ~reball ha anat dirigit a c~nfirma~ _els imports comptabilitz~ts com a ingressos i
□ 1x1 com la seva correcta 1mputac10 temporal en correlac10 amb les despeses
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Responsabilitaf del Patronal en relació amb els compfes anuals
El Patronat és responsable de formular els comptes anuals simplificats, de forma que expressin la imatge
fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de l'Entitat, de conformitat amb el more normatiu
d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari pera
permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció material a causa de frau o error.
En la preparació deis comptes anuals, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat de l'Entitat
pera continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions relacionades
amb I' empresa en funcionament i utilitzant el principi comptable d'empresa en funcionament excepte si el
Patronat té la intenció de liquidar l'Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra
alternativa realista.

Responsabilitafs de /'auditor en relació amb /'auditoria deis compfes anuals

1
"'

:r'

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 contingui la
nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix que una auditoria
realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de I' 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 economiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
En l'Annex d'aquest informe d'auditoria s'inclou una descripció més detallada de les nostres
responsabilitats en relació amb l'auditoria deis comptes anuals. Aquesta descripció, que es troba en la
pagina següent, és part integrant del nostre informe d'auditoria.
Barcelona, a 29 de juny de 2022
ACTIVA Auditoria & Consultorio, S.L.P.

Núm. R . O . A . ~

·. Col-legi
· de Censors Jurats
de Comptes
·de CataluJ,ya

ACTIVA AUDITORIA &
CONSULTORIA, SLP
2022

Núm. 20/22/07546

IMPORT COL•LEGIAL: 96,00 EUR

···························
Informe d'auditoria de comptes subjecte
Socia -Auditora de comptes Núm. R.O.A.C.20809

-

a la normativa d'auditoria de comptes
espanyola o internacional

...........................
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Annex del nostre informe d'auditoria

Addicionalment a l'inclos en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem les nostres
responsabilitats respecte a !'auditoria deis comptes anuals.
Responsabilitats de l'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals simplificats.
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:

"'cj

ldentifiquem 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, jo que el frau pot implicar col·lusió, falsificació, omissions deliberades,
manifestacions intencionadament erronies, o l'elusió del control intern.
Obtenim coneixement del control intern rellevant per a I' auditoria amb la 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 intern de l'entitatAvaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de les estimacions
comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat.
Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, 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 coma 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, inclosa la informació
revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents de manera que
aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb el Patronat de l'Entitat en relació amb, entre altres qüestions, I' abast i el moment de
realització de !'auditoria planificats i les troballes significatives de !'auditoria, així com qualsevol
deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de !'auditoria.
Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat de l'Entitat, determinem els
que han estat de la major significativitat en !'auditoria deis comptes anuals del període actual i que són,
en conseqüencia, els riscos considerats més significatius.

-
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Fundació Junts Autisme
Comptes anuals de l'exercici 2021
BALAN~ SIMPUFICAT • EXERCICI 2021
Núm.dels
comptes

A)
20,(280)
21, (281)

ACTIU
ACTIU NO CORRENT
l.

lmmobllllzat Intangible

11.

tmmobllitzat material

,n.
v.

B)

VI.

ACTIUCORRENT

Exlsttnctes
Usuaris, patrocinadora I deutors de les actlvitats I altres
comptes a cobrar

L

11.
440
444

565,566
570,572

7

5. Personal
6. Altres crédits ambles Admlnistraclons públiques
IH. lnverelons en antltats del grup I assoclades, curt termlni
IV. lnverelons financeres a curt termlnl
v. Perlodiflcaclons a curt termlnl

VI.

11

Efectlu I altres actlus liqulds equlvalents

PATRIMONI NET I PASSIU

9

IU.

Excedents d'exerclcis anterior&
Excedent de rexerclcl
A-2) Subvencions, donaclons l llegats rebuts
1. Subwncions ofidals de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Alttres sub1oenclons, donacions i llegats

l.
IL

Provislons a llarg termlnl
Deutes a llarg termlnl

IB.

Deutes amb entltats del grup I associadas, llarg terminl
Provlslons a curt termlnl
Deutes a curt termlnl

8

2. Altres deutes a curtterminl

Deutes amb entitats del drup I assoclades, curt termlnl
Credltors per actlvltats I altres comptes a pagar

IV.
2. Credllors ISriS
3. Personal (remuneraclons pendents de pagament)
4. Altres deutes ambles Admlnlstraclons Públiques
v. Periodiflcaclons a curt termlnl
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+ B + C)

' ,; \11 me C,;J1 ni ,,1

133.654,44

116.761,45

72,991,73

8

11

1.202,48

1.180,44

103.527,22

46.670,03

180.932,15

60.662,71

350.177,82

169.942,20

Exercici

Exerclcl

2020

2021
243.700,65

136.948,711

176.193,35
30.000,00

132.198,75
30.000,00

105.198,75
40.994,60

89.205,13
12.993,62

67.507,30

4.750,00

10.000,00

0,00

12.800,00
44.707,30

4.750,00
0,00

0,00

0,00

106.477,17

32.993,45

88.053,14

10.258,00

88.053,14

10.258,00

18.424,03

22.735,45

6.309,24

10.548,13

12.114,79

12.187,32

350.177,82

169.942,20

1\r,;,

Seaetarla

IIARC.ELON

10

PASSIU CORRENT

11.

RCW: Nlrn. S

3

PASSIU NO CORRENT

11.

475,476

Fons propis
Fons dotacional

v.

522,555

465

Notes
memoria

PATRIMONI NET

l.

41

297.693,60

11.357,26

131
132

C)

36.287,76

13.784,00

A-1)
l.

B)

52A84,22

8.861,75

comptes

130

36.287,76

3.170,00

Núm.dels

120,121
129

2020

52A84,22

1. Usuaris i deulors per prestació de sen.eis

TOTAL ACTIU (A+ B)

A)

Exerclcl

2021

3. Patroclnadors

540
4708

5

Exerclcl

lnverelons lmmobUIArles
Béns del patrlmonl cultural
lnvarslons en entltats del grup i assoclades, llarg termlnl
lnverslons flnanceres a llarg termlnl

IV.
2405,26

Notes
memoria

Arenys de Mar, 29 juny 2022

Fundació Junts Autisme
Comptes anuals de l'exercicl 2021

COMPTE DE RESULTATS SIMPUFICAT • EXERCICI 2021
Notes
memOria

Núm deis
com>tes

1. lngressos per les activltats

,.

12

Exercici
2021

Exerclcl
2020

466.781,82

314.764,41
160.315,98

700,705

a) Vendes i prestacions de serveis

722,723

e) lngressos de promocions, patrocinadors i col.laboracions

253.783,06
31.701,85

724,728

d) Subwncions, donacions i altres ingressos

181.296,91

140.043,43

2. Ajuts concedlts i altres despeses
3. Variacions d'existencies productes acabats i en curs
4. Treballa realitzats per rentltat peral seu actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres lngressós de les activltats

758,00

1.895,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de geslió corrent

758,00

75

7.

(64)

8.

,.

Despeses de personal
Altres despeses d'explotacló

12

a) Serveis e>cteriors

14.405,00

1.895,00

(340.551,01)
(87 .776,36)

(241.282,85)
(61.113,40)

(84.591,95)
(2.815,38)
(679,52)

(61.113,40)
(2.815,38)
(7.341,87)

¡, (623)

a4) Serveis professionals independents

(6.133,99)

(7.921,88)

,.

a5) Trans ports
a6) Primes d' assegurances

(2.038,86)

(1.700,29)

(2.104,94)

(2.317,00)

(7.977,62)

(7.281,88)
(31.735., 10)

a2) Arrendaments i canons
a3) Reparacions i conservació

¡, (621)

(622)
¡, (624)

(625)

¡, (626)

a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

¡, (627)

,.

a9) Subministraments
a 1O) Al tres serve is
b) Tribuis

(628)

¡, (629)
¡, (831)

,.(655),(69)

(659)
¡, (68)

6

(62.841,64)

e) Pérdues, deteriorament i variació de pro1t'isions
d) Altres despeses de gestló corrent

Amortitzacló de l' immobilitzat
Subvenclons, donaclons i llegats traspassats al resultat
Excés de provislons
Deterlorament I resultat per alienacions de l'immobllltzat
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIO
1)
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13}
14. lngressos financers
15. Despeses financeres

9.
10.
11.
12.
13.

16. Varlacló del valor raonabie en lnstruments flnancers
17. Diferencies de canvi
18. Resultat D&r allenaclons d'lnstruments flnancers
11) RESULTATRNANCER(14+15+16+17+18)

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

(3.184,41)
5

10

0,00

(4.467,49)
1.450,00

(3.227,12)
250,00

4.948,00

1.707,58

41.142,96

12.993,62

º·ºº

(148,36)

º·ºº

(148,36)
40.994,60

12.993,62

40.994,60

12.993,62

19. lmpostos sobre beneflcls
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111 + 19)

' :: -~llTll,'. t ;;J, n.n.:;J l \~rc ..

nta

\\:1,-; 1:;1:1·r.TPl t iraLiJ

Secretaria
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Comptes anuals de l'exercici 2021

EST AT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
EXERCICIO 2021

FONS
DOTACIONAL

EXCEDENTS
EXERCICIS
ANTERIORS

30.000,00

89.546,23

30.000,00

10.636,15
100.182,38

30.000,00

-10.977,25
89.205,13

30.000,00

3.000,00
92.205,13

30.000,00

105.198,75

A) SALDO ANAL DEL' EXERCICI 2019
l. /ljustaments percam.ls decriteri, eiercici 2019 i anteriors
11. /ljustaments per errors, eiercid 2019 i anteriors
B) SALDO AJUSTAT, 1N1C1 DEL' EXERCICI 2020
l. Elcedent de I' exerdd
11. Total ingressos i des peses reconeguts en el palrimoni net
111. Operadons de patñmoni net
IV. Altres variacions del palrimoni net
C) SALDO ANAL DEL' EXERCICI 2020
l. Ajustamerits per cam.is de criteri, eiercici 2020 i anteriors
IL "4ustaments per errors, e1ercici 2020 i anteriors
DJ SALDOAJUSTAT, INCIDEL'EXERCICl2021
l. Elcedent de I' eierdci
11. Total ingressos I despases reconeguts en el patrlmonl net
111. Operadons de palrimonl net
IV. Allres variacions del palrimoni net
E) SALDORNALDEL' EXERCICl2021

!'•,it:V··, f~~tj •.:Tl iÍ

Secretarla

12.993,62

EXCEDENT
DEL'
EXERCICI

SUBVENCIONS
,DONACIONS
ILLEGATS
REBUTS

TOTAL

-10.9TT,25

0,00

108.568,98

-10.9TT,25
12.993,82

0,00
-250,00
5.000,00

10.836,15
119.205,13
12.743,62
5.000,00

4.750,00

0,00
136.948,75

4.750,00
-1.450,00
64.207,30

139.948,75
39.544,60
64.207,30

67.507,30

0,00
243.700,65

10.977,25
12.993,62

3.000,00
12.993,62
40.994,80

-12.993,62
40.994,60

t_i l't!L i:.!
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Fundació Junts Autisme
Comptes anuals de l'exercld 2021

Memoria economica de l'exercici 2021

Nota 1. Activitat de I' Entitat.
Aprenem Maresme va ser constituida com a associació l'any 2010 en 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 espedalitzats a la comarca del
Maresme i altres zones d'influencia i sensibilitzar el conjunt de la societat catalana sobre la realitat de
l'autisme. Va ser inscrita en el Registre d'Associadons de la Generalitat el 18 de maig de 2011 amb el
número de Registre 45108.
En sessió extraordinaria del 10 d'octubre de 2015 la Junta Directiva de la llavors Associadó Aprenem
Maresme va acordar la seva transformació en Fundadó, havent formalitzat amb data 7 d'abril de 2016
aquest acord davant del notari Víctor Javier Asensio (protocol n° 258). El registre oficial com a Fundació
Aprenem Maresme de Familiars de Persones amb TEA (Trastoms de l'espectre autista) no es va fer
realitat fins al 16 de ma~ de 2017, mitjanc;ant Resaludó del Director General de Dret i d'entitats
Jurídiques qui li va atorgar el n° 3013 del Registre de Fundacions. El seu CIF es el G65463366.
Posteriorment, amb data 8 de juny de 2017 es va formalitzar davant notari el canvi de la seva
denominació per Fundació Junts Autisme. El registre oficial d'entitats de la Generalitat va acceptar
aquest canvi amb resolució de data 11 d'octubre de 2017.

Domicili social: l'entitat realitza gran part de les seves activitats en l'edifici Xifré, carrer Auterive, s/n,
de Arenys de Mar, propietat de l'Ajuntarnent d'Arenys, qui li ha cedit l'espai a precari.
Addidonalrnent, el 28 de novembre de 2017 l'Entitat va signar un conveni amb l'entitat Agraria
d'Arenys de Mar, S.Coop. C. Ltda, de cessió d'us gratu"it i a precari per deu anys d'un immoble situat
al carrer Josep Anselm Clavé 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, adrec;at a persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme.

La missló de l'entitat és promoure serveis de qualitat perles persones amb autisme i les seves famílies
durant tot el cicle vital de les primeres, i al mateix temps sensibilitzar al conjunt de la societat per poder
garantir la normalització de l'autisme i la plena garantía deis drets de les persones amb autisme.
Per assolir els objectius de la Fundació es desenvolupen diferents projectes i programes deis quals es
proporciona informadó detallada en la memoria d'activitats de l'exercici 2021.
El programa global de l'Entitat integra els serveis, projectes, activitats i suports que s'ofereixen a les
persones amb autisme i les seves famílies, cobrint tot el cide vital de la persona amb autisme:
• Servei de diagnostic.
• Servei d1ntervenció psico-educativa.
• Servei d'integració sensorial (amb una terapeuta ocupacional especialitzada).
• Projecte EVI: suport personalitzat per promoure el desenvolupament i l'adquisició d'habilitats
pre-laborais que facilitin la futura ocupació laboral de les persones amb autisme.
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•
•
•
•
•

Servei d'assistencia personal.
Activitats d'oci i respir.
Programes d'atenció, informació i suport a les famílies.
Programes de formació a professionals i famílies.
Activitats de divulgació i conscienciació (xarxes socials).

Durant l'any 2020, com a conseqüencia de la pandemia, els serveis d'intervenció i d'integració sensorial
van quedar interromputs durant uns mesos. L'entitat va posar en marxa tates les mesures de prevenció
recomanades, entre elles la redacció d'un protocol Covid, desinfecció despres de cada sessió i teletreball
sempre que fos possible. Al llarg de l'any 2021 es van anar recuperant totes les activitats i serveis que
ofereix la Fundació, amb molt d'esfon; i al mateix temps que es van poder recuperar les relacions
personals i laborals ..

Perspectiva de genere en la Fundació.
A la Fundació Junts Autisme atenem a infants i joves amb TEA i a les seves famílies. En els serveis
adre<;ats directament a les persones amb TEA atenem més nens i joves amb autisme que nenes.
Aquesta diferencia ve indicada per la major incidencia deis TEA en el genere masculí.
El Patronat de la fundació esta format per 4 homes i 4 dones, la presidenta és una dona.
En la nota 16 es d6na informaci6 sobre el personal mitja contractat durant l'exercici 2021, el qual
correspon majoritariament a dones.
Per altra banda, creiem important fer esment que l'entitat utilitza mesures d'igualtat, sobretot en el que
es refereix en la igualtat en sous per a la mateixa tasca o responsabilitat i igualtat d'oportunitats a
l'hora d'accedir a carrecs directius.
En referencia a la conciliació de la vida familiar i laboral, la Fundació té implementades mesures per
assolir-la, d'acord amb els treballadors/es de la Fundació. Les mesures són les següents:
-

Horaris flexibles;
Treball des del domicili;
Facilitar horaris que facilitin la crianc;a deis fills quan aquests són menors de 18 mesas;
Franges de descans per a les mares lactants més enlla de ('hora que li correspon per llei.

Nota 2. Bases de presentació deis comptes anuals.
l. Imatge fidel:
a) Els comptes anuals s'han elaborat a partir deis registres comptables de la Fundació a data 31 de
desembre de 2021, havent-se aplicat els principis comptables i criteris de valoració recollits en el
Decret 259/2008, de 23 de desembre (modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre) pel
qual s' aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de
la Generalitat de Catalunya, així com la resta de disposicions legals vigents en materia comptable,
amb I' objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de
la Fundació.
b) No existeixen raons excepcionals per les quals, per a mostrar la imatge fidel no s' han aplicat les
disposicions legals en materia comptable.
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2. Principis comptables no obligatoris aplicats: Durant I' exercici s' han aplicat els principis comptables
establerts a la normativa vigent. No s' han aplicat principis comptables no obligatoris.
3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: L'entitat ha elaborat els seus comptes
anuals de l'exercici 2021 havent tingut en consideració la situació actual derivada de la pandemia del
COVID-19 i d'altres esdeveniments de caracter internacional (conflicte Ucraina), així com els seus
efectes en l'economia en general i en la propia entitat en particular, no existint risc de continuitat en
la seva activitat, tal com s'exposa en la Nota 14 d'aquesta memoria.
En els comptes anuals adjunts s'han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades per la Direcció de
1' Entitat pera quantificar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren
registrats en ells. Basicament, aquestes estimacions es refereixen a la vida útil de 11mmobilitzat
material. És possible que, malgrat que aquestes estimacions es realitzaren en fundó de la millor
informació disponible a la data de formulació d'aquests comptes anuals sobre els fets analitzats, es
produeixin esdeveniments en el futur que obliguin a modificar-les (a l'alr;a o a la baixa) en els
propers exercicls, el que es farla de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi d'estimació
en els corresponents comptes de perdues i guanys futurs.
4. Comparació de la informació: Els comptes anuals presenten a efectes comparatius, amb cada una de
las partides del balan<; de situació, del compte de resultats i d'aquesta memoria, a més a més de les
xifres de l'exercici que estanca, les corresponents a l'exercici anterior.
5. Agrupació de partides: Els comptes anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d' agrupació
en el balanc;, en el compte de perdues i guanys o en l' estat de canvis en el patrimoni net.
6. Elements recollits en diverses partides: No es presenten elements patrimonials registrats en dos o
més partides del balanc;.
7. Canvis en criteris comptables i correcció d' errors: no ha sigut registrat cap canvi en els criteris
comptables. En la nota 9 (Fons Propis) s'expliquen els errors detectats i regularitzats amb
abonament a excedents d' exercicis anteriors.
8. Importancia relativa: En determinar la informació a desglossar en la present memoria sobre els
diferents epígrafs deis estats financers u altres assumptes, l'Entitat ha tingut present la importancia
relativa en reladó amb els comptes anuals de l'exerdci.

Nota 3. Aplicació de resultats.
La proposta d' aplicació de l'excedent de l'exercici és la següent:
2021

2020

Excedent positiu de l'exerclci

40.994,60

12.993,62

Total base de distribuci6

40.994,60

12.993,62

2021
40.994,60
40.994,60

2020
12.993,62
12.993,62

Base de distribuci6

1

Aplicació

IA Romanent
Total aplicació
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Nota 4. Normes de registre i valoració.
4.1 Immobilitzat material.
Els bens comptabilitzats en l'immobilitzat material estan valorats al seu preu d'adquisició, el qual
inclou les despeses addicionals que es produeixen fins la posta en condicions de funcionament del
bé. No s'inclouen despeses financeres al seu preu d'adquisició.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i les despeses de manteniment, es
carreguen directament al compte de perdues í guanys. Els costos d'ampliadó o míllora que suposin
una major duració del bé són capitalitzades com un major valor del mateíx.
La dotació anual a l'amortització es calcula pel metode lineal en funció de la vida útil estimada deis
diferents bens.
Deteriorament de valor deis actius materials
En la data de cada balan<; de situadó, la Fundació revisa els imports en !libres deis seus actius
materials i intangibles per determinar si existeixen indicis que aquests actius hagin sofert una perdua
per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, I' import recuperable de I' actiu es calcula
amb I' objecte de determinar I' abast de la perdua per deteriorament de valor (si I' hagués).
4.2 Arrendaments.
Tots els contractes d' arrendament són operatius, no existint, per tant, cap tipus d' arrendament
financer. Els pagaments per arrendaments operatius es registren com a despesa en el compte de
resultats quan es meriten.
4.3 Instruments financers.
La Fundació té registrats en el capítol d' instruments financers aquells contractes que donen lloc a
un actiu financer en una empresa/entitat i, alhora a un passiu financer o a un instrument de
patrimoni en altre empresa/entitat. Es consideren, per tant, instruments financers els següents:
a) Actius financers
Préstecs i partides a cobrar :En aquesta categoría s' han indos els actius que s' han originat en I'
activitat propia de l'Entitat. També s'han indos altres actius financers que presenten uns
cobraments de quantia determinada o determinable. Donat que aquests actius tenen un
venciment inferior a 12 mesos i no reporten un interes contractual, es valoren al seu valor
nominal.
Els diposits i fiances es reconeixen pel seu import desemborsat per fer front als compromisos
contractuals.
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents: Sota aquest epígraf del balan<; de situació adjunt es
registra I' efectiu en caixa i bancs, diposits a la vista i altres inversions a curt termini d' alta
liquiditat que són rapidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor.
Correccions valoratives per deteriorament: Al tancament de I' exercici, s' han efectuat les
correccions valoratives necessaries per I' existencia d' evidencia objectiva de que el valor en
!libres d' una inversió no és recuperable.
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L' import d' aquesta correcció és la diferencia entre el valor en !libres de I' actiu financer i I'
import recuperable. S' entén per import recuperable com el major import entre el seu valor
raonable menys els costos de venda i el valor actual deis fluxos d' efectiu futurs derivats de la
inversió.
Les correccions valoratives per deteriorament, i en el seu cas, la seva reversió s' han registrat
com una despesa o un lngrés respectivament en el compte de perdues i guanys. La reversió té el
límlt del valor en llibres de 1' actiu financer.
Baixa d' actius financers: La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s' han
cedit els drets sobre els fluxos d' efectiu del corresponent actiu financer i s' han transferit
substancialment els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
b) Passius financers
Debits i partides a pagar: En aquesta categoria s' han indos els passius financers que s' han
originat en la compra de béns i serveis per I' activitat propia de l'Entitat i aquells que no sent
instruments derivats, no tenen un origen comercial. Inicialment, aquests passius financers s' han
registrat pel seu valor raonable que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han
estat directament atribuibles.
Els debits per operacions comercials amb venciment superior a un any I que no tenen un tipus d'
interes contractual, s' han valorat pel seu valor nominal.
Els préstecs i descoberts bancaris que reporten lnteressos es registren per I' import rebut. Les
despeses financeres es comptabilitzen segons el criteri de meritació en el compte de resultats.
Els préstecs es classifiquen com a corrents tret que l'Entitat tingui el dret incondicional per a
ajomar la cancel'lació del passiu durant, al menys, els dotze mesas següents a la data del balan~.
Babea de passius financers: L'Entitat dóna de baixa els passius financers quan s' extingeixen les
obligacions que els han generat.
4.4 Impost sobre beneficis.
La Fundació tributa en regim d'entitat parcialment exempta. Presenta, per tant un Impost sobre
Societats amb un resultat igual a zero, donat que I' origen deis seus ingressos són subvencions i
donadons i no exerceix cap actlvitat mercantil.
4.5 Ingressos i despeses.
Els ingressos i despeses s' imputen en fundó del principi de meritació, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independencia del moment en que
es produeixi el corrent monetari o financer derivat d' ells.
Concretament, els ingressos es calculen -quan no es tracta de subvencions i donacions- per el valor
raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar per els serveis prestats en
el marc ordinari de I' activitat, deduits els descomptes i impostas.
4.6 Despeses de personal.

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatories o
voluntaries reportades en cada moment, reconei><ent-se les obligacions per pagues extres, vacances
o havers variables i les seves despeses assodades. Excepte en el cas de causa justificada, les
societats venen obligades a indemnitzar als seus empleats quan cessin en els seus servels.
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Davant l'absencia de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal de la feina, i donat que
no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntariament en els seus
serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el
moment en el que es pren la decisió d'efectuar l'acomiadament.
4.7 Subvenclons, donacions i llegats.
Les subvendons i donacions percebudes es consideren inidalment com a reintegrables i es
comptabilitzen com a un deute. A mesura que es van efectuant les inversions i les despeses del
projecte subvencionat i les subvencions (siguin de capital o d'explotació) adquireixen la condició de
no reintegrables, es van traspassant respectivament al patrimonl net o a ingrés de l'exerdci.
Les subvencions i donacions percebudes no reintegrables es comptabilitzen, d'acord amb la seva
finalitat, en el moment que, una vegada concedides, s'estima que s'han complert les condicions
fixades.
Quan les subvendons es perceben per finan91r inversions (subvencions de capital) es registren
directament en el patrimoni net i es van imputant a resultats propordonalment a la depredació
experimentada pels elements finan91ts.
Les subvencions que es destinen a finan~r despeses corrents (subvendons d'explotació) es
consideren ingrés de l'exercici i s'imputen al compte de resultats de l'exerdci en que es meriten. El
mateix criteri s'aplica a les donacions obtingudes.
Les subvencions i donacions concedides per a projectes plurianuals es consideren meritades en
l'exerdci i per tant es comptabilitzen com a ingrés per 11mport de la despesa executada. La resta es
considera reintegrable i es registra en els comptes de Deutes a llarg termlni i Deutes a curt termini
transformables en subvencions.
4.8 Provisions i contingencies.
Es consideren provisions els passius que apareixen com a conseqüencia de successos passats deis
que es poden derivar perjudicis patrimonials de probable materialització I d'import i termini
indeterminats. També com a provisions s1nclouen les despeses pendents de realitzar deis projectes
en curs. Aquests passius es registren pel valor actual estimat coma més probable.
Les contingendes responen a passius sorgits per successos passats de materialització condicionada
a esdeveniments futurs independents de la voluntat de l'entitat. Al tancament de l'exercici no
existien contingencies significatives.
4.9 Transaccions entre parts vinculades.
L'Entitat no té relacions de control sobre altres entitats. En cas de transaccions amb entitats amb
les quals podría considerar-se que hi ha vinculació per compartir una mateixa direcció, aquestes
transaccions es produeixen en condicions normals de mercat i les subvencions amb estricte
compliment de la normativa al respecte.
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Nota 5. lmmobilitzat material.
La composició i el moviment deis diferents comptes durant els exercicis 2021 i 2020 ha estat el
següent:
saldo

ACTIU

31.12.20

altes

20.663,95

lmmobilitzat en curs i a compte

3.126,84
36.388,04
0,00

subtotal cost

39.514,88

20.663,95

-312,68

-312,68
-4.154,81

Mobiliari
lnstal.lacions I altre immobilitzat material

Mobiliari

subtotal amortització acumulada
Total immobilitzat material net

subtotal cost

Total immobilitzat material net

60.178,83

-4.467,49

0,00

16.196,46

0,00

52.484,22

3.126,84
9.077,75
6.411,48
18.616,07

altes

traspas

saldo

31.12.20

6.411,48
-6.411,48
0,00

3.126,84
36.388,04
0,00
39.514,88

0,00

-312,68
-2.914,44
-3.227,12

0,00

-312,68
-2.914,44
-3.227,12

18.616,07

17.671,69

0,00

36.287,76

Mobiliari
lnstal.lacions i altre immobilitzat material

subtotal amortització acumulada

º·ºº

0,00

-3.227, 12

31.12.19

Mobiliari
lnstal.lacions i altre immobilitzat material
lmmobilitzat en curs i a compte

3.126,84
57.051,99

36.287,76

saldo

ACTIU

saldo

31.12.21

-625,36
-7.069,25
-7.694,61

-2.914,44

lnstal.lacions i altre immobilitzat material

traspas

20.898,81
20.898,81

Part de les inversions en immobilitzat material realitzades els anys 2021 i 2020 corresponen a I'
adaptació i l'equipament de l'espai cedit gratul'tament per l'entitat Agraria d'Arenys de Mar, S.
Coop.C.Ltda. en un immoble situat en el carrer Josep Anselm Clavé 15-17 d'Arenys de Mar.
Els elements de l'immobilitzat s'amortitzen seguint un percentatge lineal anual del 10%.
No hi ha immobilitzat que no afecti directament a les activitats de la Fundació.
Una part de les adquisicions deis exercicis 2021 i 2020 han estat finam;:ades amb ajuts d'entitats
privadas (veure nota1 O).
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Nota 6. Arrendaments i altres operaclons de naturalesa similar.
En el compte d'explotadó deis exercicis 2021 i 2020 han estat registrades despeses d'arrendament per
import de 2.815 euros, els quals corresponen en la seva totalitat a I' estimació feta per I' Entitat del
valor raonable del lloguer anual de l'espai cedit gratu"itament per l'entitat Agraria d'Arenys de Mar, S.
Coop.C.Ltda. en un immoble situat en el carrer Josep Anselm Clavé 15-17 d'Arenys de Mar. Pel
mateix import del lloguer, la Fundació ha comptabilitzat un ingrés amb caracter de donació.

Nota 7. Actius financers.
La informació deis actius financers a OJrt termini del balan<; de la Fundacló, classificats per categories,
és la següent (no s1ndou l'Efectiu i a/tres actius líquíds equ/valents);

CLASSES
Valors
lnstruments de
Crédtts, Derivats,
representatius
patrimoni
Altres
dedeute
2.021 2.020 2.021 2.020 2.021
2.020
rJJ

w

a:

oe,

w

TOTAL

2.021

2.020

Actius a valor raonable, canvís en PiG
lnversions mantingudes fins al venciment
Préstecs i partidas a cobrar

5

116.761

72.992 116.761

72.992

116.761

72.992 116.761

72.992

Actius disponibles per venda

TOTAL

El detall deis "Préstecs i partides a cobrar'' al tancament de l'exerdd es el següent:
Saldo
31.12.21
8.862

Saldo
31.12.20
11.357

Subvencions i donacions pdts. de cobrament, Obra Social La Caixa

2.920

4.284

Subvencions i donacions pdts. de cobrament, Fundación Once
Subvencions pdts. de cobrament. GenCat- Dpts.Drets Socials i Salut

250
86.743

9.500

27.170

Subvencions pdts. de cobrament, Diputacló Barcelona

16.784

17.000

o
o

1.782

1.202

1.180

116.761

72.992

Actius financers - Prestecs i partldes a cobrar

Deutors per prestació de serveis, usuarís

Subvenclons pdts. de cobrament, Ajuntament Arenys de Mar
Subvencions pdts. de cobrament, Ajuntament Mataró
Personal deutor per bestretes
TOTAL
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El moviment que hi ha hagut durant l'exercici en l'epígraf del balan<; "Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar" es el següent:
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar

Saldo

Entrades

31.12.20

Sortides

Saldo

31.12.21

Deutors per prestació de seiveis, entitats públiques i
privades

11.357

248.056

250.551

8.862

Entitats privades deutores per donacions/subvencions,
altres deutors

13.784

31.200

41.814

3.170

Administracions públiques deutores per subvencions

46.671

276.424

219.568

103.527

TOTAL

71.812

555.680

511.933

115.559

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

Saldo
31.12.19

Entrades

Sortldes

Saldo
31.12.20

Deutors per prestació de seiveis, entitats públiques i
privades

14.370

155.174

158.187

11.357

Entitats privades deutores per donacions/subvencions,
altres deutors

23.034

20.142

29.392

13.784

Administracions públiques deutores per subvencions

37.474

82.353

73.156

46.671

TOTAL

74.878

257.669

260.735

71.812

Nota 8. Passius financers.
(Els saldos a pagar a les Administracions Públiques es detallen en la nota 11 d'aquesta memoria)
El passiu corrent de l'Entitat (amb venciment a curt termini) té el següent detall al tancament de
l'exercici:

Passius financers a curt termini - Debits i partides a pagar

Deutes a curt termini transformables en subvencions

Saldo

Saldo

31.12.21

31.12.20

86.943

9.500

Altres deutes a curt termini

1.110

758

Creditors per operacions comercials i altres creditors

6.309

10.548

94.362

20.806

TOTAL

Addicionalment existeixen deutes amb Administracions Públiques per import total de 12.115 euros
(12.187 euros al 31.12.20), les quals es detallen en la nota 11, Situació fiscal.
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Els "Deutes a curt termini transformables en subvencions" corresponen a ajuts (subvencions,
donacions, convenis) rebuts per a projectes anuals i plurianuals a desenvolupar per l'Entitat durant
l'exercici següent a aquell que estanca.
El detall al tancament de l'exercici és el següent (veure també el quadre de la Nota 10):

Saldo
31.12.21

Deutes transformables en subvencions: Finan~ador

Saldo
31.12.20

Generalitat de Catalunya - Dpt.Treball, Afers Socials i Families, per
subvencions

73.686

o

Obra Social "la Caixa" per subvencions/convenis

13.257

o

o

9.500

Fundación ONCE per subvencions/ajuts
Total Deutes transformables en subvencions a curt termini

86.943

9.500

Beneficiaris i altres creditors: al tancament deis exercicis 2021 i 2020 la Fundació no tenia deutes amb
els beneficiaris de les seves activitats.

Nota 9. Fons propis.
9.1 Moviment durant l'exercici:

FONS PROPIS
Saldo 31-12-19

Fons
dotacional
30.000,00

Aplicació excedent 2.019
Altres variacions

Romanent
89.546,23

-10.977,25

-10.977,25

10.977,25

10.636,15

Excedent exercici 2.020
Saldo 31-12-20

30.000,00

Aplicació excedent 2.020
Altres variacions

108.568,98
0,00
10.636,15

12.993,62

12.993,62

12.993,62

132.198,75

12.993,62

-12.993,62

3.000,00
30.000,00

Total Fons
Propis

89.205, 13

Excedent exercici 2.021
Saldo 31-12-21

Excedentde
l'exercici

105.198,75

0,00
3.000,00

40.994,60

40.994,60

40.994,60

176.193,35

Durant l'any 2021 han sigut registrats com a més Romanent uns ingressos d'exercicis anteriors per
import de 3.000€ corresponents a donacions/ajuts que no havien sigut reconeguts en el seu moment
coma ingrés de l'entitat.
9.2. Desemborsaments pendents: No correspon.
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Nota 10. Subvencions, donacions i llegats.
Totes les subvencions i ajuts rebuts es troben vinculats directament a les activltats
desenvolupats per l'Entitat.

projectes

Així mateix, l'Entitat ha complert les condicions associades a les subvencions i ajuts rebuts.

lllj4,

La informadó sobre 1' import i les característiques de les subvencions i ajuts rebuts que figuren en el
balan<;, així com els reflectits en el compte de resultats es detalla en el quadre següent:

kfl)utat a

ENITTAT CONCEDENf

Generallat Ctya.-Departan-ent D'ets Soclals
Generalitat Ctya.-Oepartallllnl Orets Socials
Generalitat Ctya.-Departan-ent Orets Sodafs
Generalilat Ctya-Oepartan-ent Orets Socials
Generalítat Ctya.-Departament Orets Soclafs
Generallat Ctya.-Departan-ent Orets Socials
Generalital Ctya.-Departament Orets Socials
Generallal Ctya-Departamenl Orets Socials
Generalilat Ctya.-Departarnent Salut
Generalltat Ctya.-Qx.Treball, Afers Social i
Fanilies
Generaltat Ctya.-Qx.Treball, Afers Social 1
Farries
Generalltat Ctya.-Dpt.Treball, Afers Social i

Fries
Generafitat Ctya.-Dpl.TrebaD, Afers Social 1
Faniies

C,ancepte
(prajecte/pragrarre/canven~
COSffi.Subvenció fon-ent del
volunlariat-"Cors blaus•
Subvencló mentenlment d'activilats intervencló esoecialilzada en autisn-e
Subvenció mentenln-ent d'actMtats lntervenció esoeclalllzada en autis1111
Subvenció rrantenin-ent d'activitats supon esDeeialttzat iaves, nmillcle EVI
Subvenció mentenlmmt d'actlvkats sunnrt es,,..,..-7al !oves, oroiecte EVI
Acclons de fo1111nt a raccesiblfftatAalafollTII salvaescales
SAFE- suport especialitzat larrilies
ioves anb autis1111
Ajut econonic exlraordinarl puntual per
fer front als efecles de la Covkl-19
lntervenció especializada per farríies i
altres ajuts
Subvencf6 RPF - "Cors Blaus",
vo!untariatat

6.188

o

6.188

6.188

o

2.021

2.021

46.082

o

46.082

46.082

o

2.021

2.022

46.779

o

o

o

46.779

2.021

2.021

27.380

o

27.380

27.380

o

2.021

2.022

26.907

o

o

o

26.907

2.021

2.021

10.000

o

o

o

10.000

2.021

2.021

13.406

o

13.406

13.406

o

2.020

2.021

5.000

o

5.000

5.000

o

2.021

2.021

5.000

o

5.000

5.000

o

2.021

2.021

6.253

6.253

6.253

o

Subvenció RPF- A"ojecla B/1

2.021

2.021

29.308

29.308

29.308

o

Subvenció RPF- Suport famlies

2.021

2.021

13.922

13.922

13.922

o

Subvenció RPF- "Respir per tothonf

2.021

2.021

13.922

13.922

13.922

o

2.021

2.021

16.778

o

16.TTB

16.TTB

2.020

2.020

1.782

1.782

-1,782

o

o
o

2.021

2021-2022

23.200

9.943

9.943

13.257

2,021

2.021

5.000

o
o

5.000

5.000

2.021

2.021

5.000

5.000

5.000

o
o

Bankla

Donaclons

Fundació Bancaria "la Csixa"

Total Plmdant d'
lrrputat a
resullats
resultats en lrrputa! a lrrpurar a
exerclcis
2021
resultats resuttats
anteriors

2.021

Fundacló Bancaria "ia Caixa"

A)JntalTl!!llt d'Arenys de Mar

Feriode d' trport
apíicacló concedlt

2.021

Subvenció projecte "Respir per a
tolhonf
Subvencf6 no rebuda
lnlervenció especialilzada en rauus1111,
porta cap a la inclUsió social ! laboral
Donació

Clpulacló de Barcelona

Any
concessió

Fundación ONCE

A)Jt corrpra equiparrent especialilzal

2019-2020

2020-2021

9.500

o

950

950

8.550

Fundación f'eplla Rovlralta

Ajut corrpra equlpament especialllzal

2.020

2.020

5.000

250

500

750

4.250

Agraria Arenys de Mar Cooperativa

Conauu - cessió gratuita local

2.020

2.020

2.815

2.815

2.815

o

Persones flslques

Conaclons

2.021

2022-2023

44.707

o

o

4,4.707

Persones flsiques i entilats prlvades d'Nerses Donacions

2.021

2.021

8.784

o
o
o

8.784

8.784

o

372.713

2.032

214.449

216.481

154.450

TOTAL

Secretarla

Arenys de Mar, 29 juny 2022

Fundació Junts Autisme
Comptes anuals de l'exercici 2021

L'import de les subvencions pendents d1mputar a resultats al 31 de desembre de 2021 (154.450€)
correspon al saldo del compte 522 -"Deutes a curt termini transformables en subvencions" -per import
de 86.943€ (veure nota 8), 1 al saldo deis comptes 130, 131 i 132 (Subvendons, donacions i llegats
rebuts), per un total de 67.507€, amb el següent detall de moviments en 2021 i 2020:

Compte

Subvencions, donacions i llegats rebuts

130

Gencat-Departament Drets Socials, subvenció reformes

131

Fundació Pepita Roviralta, ajut economic per obres-reformes

131

Fundació ONCE, aportacions per obres-reformes

132

Exercici 2021 Exercicl 2020
10.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

9.500,00

0,00

44.707,30

0,00

69.207,30

s.000,00

menys traspassos al resultat de l'exercicl 2020 (compte 131)

-250,00

-250,00

menys traspassos al resultat de l'exercici 2021 (compte 131)

-1.450,00

Donacions particulars per a projectes futurs de l'Entitat

TOTAL subvencions/donacions rebudes

Saldo al tancament de l'exerclcl

67.507,30

4.750,00

Nota 11. Situació fiscal.
11.1 Saldos amb Administracions Públiques. El detall a data de tancament és el següent:

Adminisb'acions Pábliques
Administradons públlques deutores per subvencions (nota 7)

Exercid 2021

Exercici 2020

103.527

46.670

103.527

46.670

201

301

Hísenda Pública, creditora IRPF

4.472

4.599

5eguretat Social creditora

7.442

7.287

12.115

12.187

Total saldos deutors

o
Hisenda Pública, creditora J.VA

Total saldos credltors

11.2 Impost de Sodetats: la Fundació tributa segons la normativa de la "Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al
mecenazgo".

La conciliadó del resultat comptable arnb la base imposable de 11mpost sobre societats i el calcul de la
quota líquida es determina tal i com segueix:
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Exercici 2021 Exercici 2020

Impost de Societats

40.994,60

12.993,62

( +) Ajust rendes exemptes

432.943,22

305.623,37

( -) Ajust rendes exemptes

-473.937,82

-318.616,99

0,00

0,00

10,00 %
0,00

10,00 %
0,00

o,oo

o,oo

Resultat comptable
Diferencies permanents:

Base imposable
Tipus imposltiu
Quota íntegra
Quota tributarla

Tots els ingressos obtinguts per la Fundadó es troben exempts de I1mpost sobre Societats per tractarse de rendes de les previstes en els apartats 1°.a), 1°.c), 2° i 4º de l'article 6 de la Uei 49/2002.
Contingencies fiscals: de conformitat amb el que estableix la legislaciÓ vigent, els impostas no s'han de
considerar definitivament liquidats fins que les declaracions hagin estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatres anys.
11.3 Altres tributs: I' Entitat té oberts a inspecció tats els impostas a que esta sotmesa pera tats els
exercids no prescrits. En opinió de la Direcció de I' Entitat, la Fundació es traba al corrent de tates les
seves obligadons fiscals i no existeixen contingendes d' imports significatius que es puguin derivar de la
revisió deis anys oberts a inspecció.

Nota 12. Ingressos i despeses.
Els "Ingressos perles activitats" deis exercids 20211 2020 es desglossen de la següent manera:
lngressos per les activitats

Saldo 31.12.21 Saldo 31.12.20

253.783

160.316

lngressos de patrocinadors i col.laboracions (nota 10)

19.943

14.406

Subvencions oficials a les activitats (veure nota 10)
Donacions I altres aportacions de persones fisiques i
entitats privades (nota 10)

181.457

88.667

11.599

51.376

TOTAL

466.782

314.765

Prestació de serveis

_-.,,_¡~'.!)·, ;':¡¡:.'
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El detall de les "Despeses de personal" al tancament de l'exercici es el següent:
Saldo
31.12.21

Despeses de personal

Saldo
31.12.20

Sous, salaris i assimilats

265.312

190.436

Seguretat social empresa

75.239

50.847

340.551

241.283

TOTAL

Nota 13. Aplicació d'elements patrimonlals i d'ingressos a finalitats
estatutaries.
Grau d' acomoliment del destí de les rendes
Tots els elements patrimonials de l'Entitat estan vinculats directament al compliment de les finalitats
propies del seu objecte social.
Calcul del percentatge dedicat a les finalitats estatutaries:
DESPESES
PRÓPIES DE
L'EN11TAT

Exercici 2021

DESPESES
NECESSÁRIES

DESPESES
TOTALS

Ajuts concecfits i altres despeses
Despeses de personal
Serwis exteriors
Amortitzacions

308.168

32.383

340.551

64.948

22.828

87.776

4.468

Despeses financeres

4.468
148

148

55.359

432.943

Pérdues I deterioraments
TOTAL

377.584

DESPESES
FRÓAESDE
L'B'fTITAT

Exercici 2020

DESPESES
NECESsARIES

IJESPESES
TOTALS

Ajuts concedils I altres despases
Despeses de personal
Serveis exterlors
Amortitzacions

210.386

30.897

241.283

44.730
3.227

16.383

61.113
3.227

258.343

47.280

305.623

Despeses financeres
Perdues i deterioraments
TOTAL
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En els exercicls 2021 i 2020 s'han considerat despeses necessaries el personal d'administració i certs
serveis exteriors.
Durant els exercicis 2021 i 2020 no s'han registrat despeses derivades del funcionament de l'organ de
govem (Patronat).
S(ffiCO 2021
473.938
-55.359
418.579

B<ffiCICl 2020
318.617
-47.280
271.337

70% MINIM A DESTINAR A LES ACTIVITATS PROAES DE L'ENTITAT
PENDENr DE DESTINAR D'B<ffiCCIS ANTERORS
TOTAL A DESTNARA ACTWITATS PROPIES DE L'ENTITAT

293.005

189.936

+ Despeses fundacionals
+ lnverslons per actiVitats pr0pies de rB'ltitat, finarn;:ades arro recursos propis
+ Amortització no subvencionada de crédils destinats a finanoar lnversions
- Amortilzacions de finmobHilzat
RECURSOS DESTNATS A ACTIVITATS PRóPES DE L'ENTITA T
PENCENT DE DESTINAR 8'J B<ffiCICIS FUTURS

ll'GRESSOS TOTALS
- Despeses necessaries
INGRESSOS NETS C.OMR.JTABLES (Base de calcu~

Exerclcl

lmport
lngreSIOB
aplicacl6
neis
ajustats obligatoria

Importa
executats al
compllment
directa
en l'exercicl

2017

387.952

271.567

321.721

2018
2019
2020
2021
Total

317.185
388.142
271.337
418.579

222.030
271.699
169.936
293.005
1.248.237

353.253
417.735
276.015
393.781
1.762.606

o

o

293.005

189.936

377.584
20.664

258.343
20.899

-4.467
393.781

-3.227
276.015

o

o

Apllcacl6 de recursos al compliment directa de les finalitats fundaclonals

2017

2018

2019

2020

Total

2021

321.721
1,

353.253

~

417.735
276.015
393.781
321.721

353.253

417.735

276.015

393.781

%
compllment

321.721

118,5"/4

353.263

159,1%
153,7%
145,3%

417.736
276.015
393.781
1.762.505

1344%

Nota 14. Fets posteriors al tancament.
Si bé es difícil, a la data de formulació d'aquests comptes anuals, fer previsions sobre els efectes de la
pandemia del Covid19 i altres esdeveniments internacionals recents (conflicte Ucra'ina) sobre l'evolució
economica-social de !'actual exercici 2022, considerem que la sitUació no afecta als comptes anuals de
l'exercici 2021 de ta Fundació, així com tampoc es preveu que ho faci de forma molt significativa a les
previslons pel exerclci 2022, atenent al fet que l'entitat ha pogut continuar desenvolupant la seva
activitat durant l'any 2021.
Excepte per les implicacions deis factors anteriorment descrites, a la data de formulació d'aquests
comptes anuals no es coneixen attres fets posteriors al tancament que posin de manifest circumstandes
que ja existien en la data de tancament de l'exercici i que, per aplicació de les normes de registre i
valoració, haguessin suposat la indusió d'un ajust en les xifres contingudes en els documents que
integren ets comptes anuats, o que afectin a l'aplicació del principi d'empresa en funcionament.
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Nota 15. Operacions amb parts vlnculades.
Durant els exercicls 2021 i 2020 I' Entitat no ha realitzat cap operació amb parts vinculades.
Els membres del Patronat no han rebut cap retríbució per l'exercici del seu carrec. Les retribucions
totals a membres del Patronat per les seves fundons executives durant l'exercid 2021 han sigut de
19.941 euros (30.290 euros en 2020).
No hi ha cap tipus de benefici social així com tampoc no hi ha hagut bestretes ni aedits concedits als
membres del Patronat noi al personal directiu de l'Entitat.

Nota 16. Altre informació.
16.1. Nombre mitja de persones ocupades: en 2021 la mitjana de treballadors de l'entitat ha estat de
21 persones, de les quals 17 dones i 4 homes (en 2020: 15,4 empleats, 13,7 dones i 1,7 homes).
En 2021 la distribució de la plantilla de personal ha estat la següent: una directora-gerent, una
directora tecnica, una responsable administrativa, una auxiliar administrativa 1 17 persones (13
dones i 4 homes) d'atenció directa als usuaris i les seves famílies (treballadora social, psicologa,
terapeutes, educadors socials). La plantilla en 2020 va ser la següent: una directora-gerent, una
directora tecnica, una responsable administrativa, una responsable de comunicació i 12 persones
dedicades a l'atenció directa als usuaris i les seves famílies (psicologa, terapeutes, educadors
socials).
16.2. Remuneració deis auditors: l'import deis honoraris meritats per I' auditoria deis comptes anuals de
l'exercici 2021 de l'Entitat ascendeix a 2.200 euros (2.125 euros en 2020).
16.3. L'Entitat no ha signat convenís de col·laboració empresarial d'interes general. Tampoc ha
desenvolupat activitats prioritaries de mecenatge.
16.4. Composició del Patronat a la data de formulació deis comptes anuals de l'exercici 2021:
Presidenta: Mª del Carme Garnica Pérez
Secretaria: Neus Payerol Gracia
Vocals: Roger Fontcuberta Mas, Laura Novellas Vlnyals, Víctor de Frutos Bosque, Gemma Albesa
Galtés, Josep Mª Soler Ferrer, José Guillén Vázquez.
16.5. Previsió estatutaria en cas de dissolució de la Fundació: l'artide 34 deis Estatuts de l'Entitat
preveu que, en cas de dissolució, el patrimoni romanent s'ha d'adjudicar a altres fundacions o
entitats sense anim de luae amb finalitats analogues a les de la Fundació o bé a entitats
públiques. En tot cas, les entltats destinatarias del patrimoni han de ser entitats beneficiarias del
mecenatge d'acord amb la legislació fiscal vigent.

Nota 17. Informació segmentada.
L'Entitat desenvolupa íntegrament en catalunya -des de la seva seu en l'Edifici Xifré d' Arenys de Mari
en el local del carrer Josep Anselm Clavé de la mateixa localitat- les activitats esmentades en la nota
1 d'aquesta memoria.
En Arenys de Mar queden formulats els comptes anuals, donant la seva conformitat mitjam;ant
signatura els representants legals de l'Entitat.
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