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Al Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU: 

 
Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU (l’Entitat), que comprenen 

el balanç a 31 de desembre de 2019, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat 

de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’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 2019, així com dels seus 

resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici 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 memòria) 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 l’activitat d’auditoria 

de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més 

endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals del 

nostre informe. 

Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els d’independència, 

que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons allò que exigeix la 

normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no hem prestat serveis 

diferents als de l’auditoria de comptes ni han concorregut situacions o circumstàncies que, d’acord amb 

allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin afectat la necessària independència de 

manera que aquesta s’hagi vist compromesa. 

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i adequada per 

a la nostra opinió. 

Aspectes més rellevants de l’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 dels comptes 

anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra auditoria dels 

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 

L'objectiu fundacional de l’Entitat consisteix, principalment, en la prestació de serveis de suport, atenció 

integral i acolliment residencial als seus usuaris i de suport a les seves famílies. Per al compliment 

d’aquestes finalitats socials la Fundació rep subvencions i donacions i presta serveis en règim de concert 

amb diferents administracions públiques. En aquest sentit, el risc més important de l’Entitat és la correcta 

comptabilització de les subvencions, dels ingressos per concertació de serveis i d’altres ajuts rebuts, així 

com de les despeses corresponents segons el principi de correlació d’ingressos i despeses. 

L’Entitat disposa de controls per minimitzar la possibilitat d'incórrer en errors com a conseqüència del risc 

esmentat anteriorment. Aquests controls es troben en el propi sistema informàtic comptable, així com en 

les aplicacions extra-comptables mantingudes a tal efecte. La nostra resposta al risc s'ha basat, entre 

altres procediments, en la realització de proves sobre la comptabilitat, en la verificació dels controls 

externs i en la revisió de la documentació justificativa corresponent, tot això amb l'objectiu de validar la 

raonabilitat de les xifres comptables registrades. 
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Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals 

El Patronat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la imatge fidel 

del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de conformitat amb el marc normatiu 

d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que considerin necessari per a 

permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material a causa de frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat de 

l’Entitat per a continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons correspongui, les qüestions 

relacionades amb l’ 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. 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

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 però 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 econòmiques 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 dels comptes anuals. Aquesta descripció, que es troba en la 

pàgina següent, és part integrant del nostre informe d'auditoria. 

 

Barcelona, a 3 d’agost de 2020 

ACTIVA Auditoria & Consultoria, S.L.P. 

Núm. R.O.A.C.: S1968 

 

 

 

 

Mª Teresa Salas Rodríguez 
Sòcia – Auditora de comptes Núm. R.O.A.C.: 20809 
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Annex del nostre informe d’auditoria 

 
Addicionalment a l'inclòs en el nostre informe d'auditoria, en aquest Annex incloem les nostres responsabilitats 

respecte a l'auditoria dels comptes anuals. 

 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels 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 

l’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 evidència 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 errònies, o l’elusió del control 

intern. 

 Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar procediments 

d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre 

l’eficàcia del control intern 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 de l’Entitat (el Patronat). 

 Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi comptable d’empresa en 

funcionament i, basant-nos en l’evidència 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 l’evidència de auditoria obtinguda fins a la data de nostre informe d’auditoria. No 

obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa que l’Entitat deixi de ser una empresa en funcionament. 

 Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels 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 en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment de realització de 

l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol deficiència significativa del control 

intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 

 

Entre els riscos significatius que han estat objecte de comunicació al Patronat, determinem els que han estat de la 

major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i que són, en conseqüència, els riscos 

considerats més significatius. 

 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o reglamentàries prohibeixin  

revelar públicament la qüestió. 
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FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT 3.429.163,63 3.525.666,71

 I. Immobilitzat intangible

 II. Immobilitzat material 5 3.403.564,96 3.500.068,04

    1. Terrenys i béns naturals 357.571,67 357.571,67

    2. Construccions 2.641.236,36 2.716.789,67

    3. Instal·lacions tècniques 337.218,86 381.816,12

    4. Maquinària 

    5. Mobiliari i utillatge 14.964,28 19.560,32

    6. Equips per a processament d'informació 52.573,79 24.330,26

    7. Elements de transport

    8. Altre immobilitzat

    9. Immobilitzacions materials en curs i acomptes

 III. Inversions immobiliàries

IV. Béns del patrimoni cultural

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

VI. Inversions financeres a llarg termini 7 25.598,67 25.598,67

    1. Instruments de patrimoni

    2. Crèdits a tercers

    3. Valors representatius de deute

    4. Derivats

    5. Altres actius financers 25.598,67 25.598,67

VII. Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT 910.469,02 596.446,49

 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

 II. Existències

 III. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 8 860.719,61 526.790,49

    1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 22.157,57 13.539,58

    2. Deutors, entitats del grup, associades i vinculades

    3. Patrocinadors

    4. Altres deutors 112.852,53 25.000,00

    5. Personal 0,00 805,30

    6. Actius per impost corrent

    7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 725.709,51 487.445,61

    8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

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

 V. Inversions financeres a curt termini

VI. Periodificacions a curt termini

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 49.749,41 69.656,00

    1. Tresoreria 49.749,41 69.656,00

    2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B) 4.339.632,65 4.122.113,20

BALANÇ DE SITUACIÓ 

ACTIU EXERCICI 2019 EXERCICI 2018



FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET 2.553.416,19 2.545.534,20

A-1) Fons propis 11 435.400,28 417.729,12

 I. Fons dotacionals o fons socials 36.917,25 36.917,25

    1. Fons dotacionals o fons socials 36.917,25 36.917,25

    2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desembors

 II. Fons especials

III. Reserves 726.042,71 712.644,04

IV. Excedents d'exercicis anteriors -331.832,17 -287.938,83

    1. Romanent

    2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -331.832,17 -287.938,83

V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 4.272,49 -43.893,34

VII. Aportacions per a compensar pèrdues 

A-2) Ajustaments per canvis de valor

I. Actius financers disponibles per a la venda

II. Operacions de cobertura

III. Altres

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 2.118.015,91 2.127.805,08

    1. Subvencions oficials de capital 1.687.820,20 1.769.930,79

    2. Donacions i llegats de capital 430.195,71 357.874,29

    3. Altres subvencions, donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT 960.645,04 900.964,39

I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini 10 960.645,04 900.964,39

    1. Deutes amb entitats de crèdit 940.645,04 880.964,39

    2. Creditors per arrendament financer

    3. Altres passius financers 20.000,00 20.000,00

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

 IV. Passius per impost diferit

V. Periodificacions a llarg termini

C) PASSIU CORRENT 825.571,42 675.614,61

I. Passius vinculats amb actius mantinguts per a la venda

II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini 10 366.522,09 205.966,99

    1. Deutes amb entitats de crèdit 347.471,48 194.067,93

    2. Creditors per arrendament financer

    3. Altres passius financers 19.050,61 11.899,06

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

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 10 459.049,33 469.647,62

    1. Proveïdors

    2. Proveïdors, entitats del grup i associades

    3. Creditors varis 89.308,49 66.959,07

    4. Personal 174.682,45 213.805,37

    5. Passius per impost corrent

    6. Altres deutes amb Administracions Públiques 129.161,11 173.403,05

    7. Acomptes d'usuaris 65.897,28 15.480,13

VI. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.339.632,65 4.122.113,20

BALANÇ DE SITUACIÓ 
PATRIMONI NET I PASSIU EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
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FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats 14 3.403.381,24 3.324.685,27
    a) Vendes
    b) Prestacions de serveis socials 2.404.714,78 2.394.141,19
    c) Ingressos rebuts de caràcter periòdic 283.853,15 304.006,63
    d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
    e) Subvencions oficials per a les activitats 16 654.621,56 571.535,85
    f) Donacions i altres ingressos de les activitats 60.191,75 55.001,60
    g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat
    h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts
2. Ajuts concedits i altres despeses
    a) Ajuts concedits
    b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici de càrrecs
    c) Reintegraments d'ajuts i assignacions
3. Variació d'existències de productes acabats i en curs
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments 14 -243.666,58 -242.211,01
    a) Consum de béns destinats a les activitats -29.817,58 -42.194,66
    b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
    c) Treballs realitzats per altres entitats -213.849,00 -200.016,35
    d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres
        matèries i altres aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats 14 34.129,11 32.195,16
    a) Ingressos per arrendaments
    b) Ingressos per serveis al personal
    c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 34.129,11 32.195,16
7. Despeses de personal 14 -2.707.455,48 -2.678.217,13
    a) Sous, salaris i assimilats -2.076.068,27 -2.094.853,67
    b) Càrregues socials -631.387,21 -583.363,46
    c) Provisions
8. Altres despeses d'explotació 14 -353.729,72 -348.209,80
    a) Serveis exteriors -350.801,86 -340.826,42
        a1) Investigació i desenvolupament
        a2) Arrendaments i cànons -75.564,07 -75.203,91
        a3) Reparacions i conservació -26.593,35 -24.115,86
        a4) Serveis professionals independents -26.369,30 -30.983,93
        a5) Transports -17.195,08 -18.119,85
        a6) Primes d'assegurances -18.227,14 -11.460,69
        a7) Serveis bancaris -7.882,02 -6.015,17
        a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -589,50 -1.535,09
        a9) Subministraments -103.187,33 -97.141,31
        a10) Altres serveis -75.194,07 -76.250,61
    b) Tributs -2.927,86 -7.383,38
    c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per activitats
    d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat 5 -195.215,37 -189.418,13

COMPTE DE RESULTATS

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018



FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 12 100.491,70 96.593,59
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat
    a) Deteriraments i pèrdues
    b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats 4.176,85 -7.208,11
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 42.111,75 -11.790,16
14. Ingressos financers 14 8,95 0,00
    a) De participacions en instruments de patrimoni
        a1) En entitats del grup i associades
        a2) En tercers
     b) De valors negociables i altres instruments financers 8,95 0,00
        b1) En entitats del grup i associades
        b2) En tercers 8,95 0,00
15. Despeses financeres 14 -37.848,21 -32.103,18
    a) Per deutes amb entitats del grup i associades
    b) Per deutes amb tercers -37.848,21 -32.103,18
    c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable amb instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'inst. financers
II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -37.839,26 -32.103,18
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 4.272,49 -43.893,34
19. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 4.272,49 -43.893,34



 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

 



FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

A) Resultat del compte de resultats 4.272,49 -43.893,34
    Ingressos i despeses imputats directament en el 
    patrimoni net
       I. Per valoració d'instruments financers
          1. Actius finacers disponibles per a la venda
          2. Altres ingressos/despeses
       II. Per cobertures de fluxos d'efectiu
       III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 90.702,53 50.000,00
       IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments
       V. Efecte impositiu
       VI. Actius no corrents i passius vinculats mantinguts 
       per a la venda
B) Total ingressos i despeses imputats directament en 
el patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI) 90.702,53 50.000,00
    Transferències al compte de resultats
       VII. Per valoració d'instruments financers
          1. Actius finacers disponibles per a la venda
          2. Altres ingressos/despeses
       VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu
       IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 -100.491,70 -96.593,59
       X. Efecte impositiu
       XI. Actius no corrents i passius vinculats mantinguts 
       per a la venda
C) Total trnsferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X
+XI) -100.491,70 -96.593,59
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) -5.516,68 -90.486,93

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018



FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

B) Estat total de canvis en el patrimoni net

Aportacions Subvencions,
Excedents Excedent per a donacions i

Pendents de Reserves d'exercicis de l'exercici compensar llegats rebuts TOTAL
desemborsar anteriors pèrdues

A.SALDO FINAL DE L'ANY 2017 36.917,25 712.644,04 -203.150,19 -84.788,64 2.174.398,67 2.636.021,13
I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018 36.917,25 712.644,04 -203.150,19 -84.788,64 2.174.398,67 2.636.021,13
I. Ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net -43.893,34 -46.593,59 -90.486,93
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals / fons especials 
2.(-) Reduccions de fons dotacionsls / fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net 
    (Condonació de deutes)
4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net -84.788,64 84.788,64
C. SALDO FINAL DE L'ANY 2018 36.917,25 712.644,04 -287.938,83 -43.893,34 2.127.805,08 2.545.534,20
I. Ajustaments per canvis de criteri 2018
II. Ajustaments per errors 2018 13.398,67 13.398,67
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE DE L'ANY 2019 36.917,25 726.042,71 -287.938,83 -43.893,34 2.127.805,08 2.558.932,87
I. Ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 4.272,49 -9.789,17 -5.516,68
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionsls / fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionsls / fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net 
    (Condonació de deutes)
4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net -43.893,34 43.893,34
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2019 36.917,25 726.042,71 -331.832,17 4.272,49 2.118.015,91 2.553.416,19

Fons

Total



 
ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU 

 



FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU
EXERCICI 2019

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 4.272,49 -43.893,34
2. Ajustaments del resultat 132.562,93 124.927,72
    a) Amortització de l'immobilitzat 5 195.215,37 189.418,13
    b) Correccions valoratives per deteriorament
    c) Variació de provisions
    d) Subvencions traspassades al resultat 12 -100.491,70 -96.593,59
    e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat
    f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers
    g) Ingressos financers -8,95 0,00
    h) Despeses financeres 37.848,21 32.103,18
    i) Diferències de canvi
    j) Variacions de valor raonable en instruments financers
    k) Altres ingressos i despeses
3. Canvis en el capital corrent -337.375,86 2.321,57
    a) Existències
    b) Deutors i altres comptes a cobrar 8 -333.929,12 -57.428,77
    c) Altres actius corrents
    d) Creditors i altres comptes a pagar 10 -3.446,74 59.750,34
    e) Altres passius corrents
    f) Altres actius i passius no corrents
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -37.839,26 -32.103,18
    a) Pagament d'interessos -37.848,21 -32.103,18
    b) Cobraments de dividends
    c) Cobraments d'interessos 8,95 0,00
    d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis
    e) Altres pagaments (cobraments)
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) -238.379,70 51.252,77
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions -98.712,29 -26.791,45
    a) Entitats del grup i associades
    b) Immobilitzat intangible
    c) Immobilitzat material 5 -98.712,29 -26.791,45
    d) Inversions immobiliàries
    e) Béns del patrimoni cultural
    f) Altres actius financers
    g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
    h) Altres actius
7. Cobraments per desinversions
    a) Entitats del grup i associades
    b) Immobilitzat intangible
    c) Immobilitzat material
    d) Inversions immobiliàries
    e) Béns del patrimoni cultural
    f) Altres actius financers
    g) Actius no corrents mantinguts per a la venda
    h) Altres actius
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7+/-6) -98.712,29 -26.791,45
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 104.101,20 25.000,00
    a) Variacions de fons 13.398,67 0,00
    b) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 90.702,53 25.000,00
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 213.084,20 -44.937,72
    a) Emissió 314.288,59 45.632,27
        1. Deutes amb entitats de crèdit 314.288,59 45.632,27
        2. Deutes amb entitats del grup i associades
        3. Altres deutes
    b) Devolució i amortització de -101.204,39 -90.569,99
        1. Deutes amb entitats de crèdit -101.204,39 -90.569,99
        2. Deutes amb entitats del grup i associades
        3. Altres deutes
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) 317.185,40 -19.937,72
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS -19.906,59 4.523,60
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 69.656,00 65.132,40
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 49.749,41 69.656,00

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU

EXERCICI 2019 EXERCICI 2018
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1. Activitat de l’entitat 

La FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU és una entitat no lucrativa que, d’acord 
amb els seus estatuts, té els següents objectius socials: 
 

• El tractament i ensenyament de nens i adults per tal d’aconseguir la seva salut 
psíquica i formació personal i pedagògica. 

• El tractament i atenció a la població afectada per trastorns que és objecte de 
tractament, des del naixement fins a l’edat adulta. 

• La investigació neuro-psico-pedagògica, amb creació i difusió de metodologies. 
• La creació, promoció, finançament, assessorament i direcció de centres 

docents i de tractament específic, activitats i serveis o d’investigació doctrinal i 
científica. 

• La recerca i difusió de metodologies, a través de diferents mitjans. 
• La creació de grups de temps lliure per a nois i noies psicòtics. 

 
Per dur a terme les seves finalitats socials, l’entitat disposa d’un Centre d’Educació 
Especial, concertat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; 
també presta serveis residencials i de llar-residència, en règim de concert amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i amb el Departament de Salut, a més 
de realitzar altres activitats terapèutiques, rehabilitadores i d’esport i lleure per als seus 
usuaris, per a la millora de la seva qualitat de vida. També ofereix serveis de 
rehabilitació i a persones adultes amb trastorns de l’espectre autista en el servei de 
teràpia ocupacional, acreditat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
L’entitat du a terme les seves activitats i serveis de suport i acolliment integral dels 
seus usuaris en l’equipament residencial de la seva titularitat, especialitzat en l’atenció 
de persones amb trastorns de l’espectre de l’autisme, que està ubicat a Valldoreix. 
També presta serveis d’assessorament als familiars dels residents. 
 
L’àmbit territorial de les activitats de la Fundació és el territori de Catalunya. 
 
El domicili social de l’entitat és a l’Avinguda Vall d’Or, 17-21, de Valldoreix (Sant Cugat 
del Vallès). Figura inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya 
amb el número 2901, classificada com a benèfica de tipus assistencial; el seu NIF: 
G58440934. 
 
a) Activitats realitzades i ubicacions 
 
Durant l’exercici 2019, la Fundació ha continuat duent a terme les seves activitats i 
prestant els serveis d’assistència, educació, atenció integral i acolliment residencial als 
seus usuaris; ha treballat també per fer més visible en tota la societat la problemàtica 
de l’atenció a les persones amb trastorns de conducta, així com per aconseguir una 
major implicació per part de les administracions públiques implicades. 
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També ha dut a terme activitats de suport a les famílies dels usuaris, i ha promogut 
activitats de formació, divulgació i sensibilització per tal de millorar el coneixement i 
l’assistència a les persones que pateixen trastorns psicòtics i de l’espectre autista. 
 
Els serveis que ha prestat la Fundació per als seus usuaris durant l’exercici actual han 
estat els de teràpia ocupacional (servei de teràpia ocupacional), educatius (centre 
d’educació especial) i d’acolliment residencial (llar-residència i equipament 
residencial), a més de les activitats complementàries a aquests serveis que du a terme 
per contribuir a la millora de les seves condicions de vida. 
 
Les ubicacions dels serveis que presta la Fundació són les següents: 
 

• Escola d’educació especial: C/ Bisbe Català, 38 (Barcelona). 
• Equipament residencial: Avinguda Vall d’Or, 17-21 (Sant Cugat del Vallès). 
• Llar-residència: C/ Vilafranca, 18 (Barcelona). 
• Servei de teràpia ocupacional: C/ Vinyals, 16-18 (Barcelona). 

 
b) Usuaris i beneficiaris de les activitats 
 
Els usuaris dels serveis de la Fundació durant l’any 2019 han estat 116, dels quals, 37 
ho han estat dels serveis residencials concertats amb el Departament de Treball, Afers 
socials i Famílies, 12 de la llar-residència, 34 del centre d’educació especial –concertat 
amb el Departament d’Educació i 33, del servei de teràpia ocupacional (STO). 
 
Les famílies dels usuaris dels serveis que presta la Fundació també són beneficiaris de 
les activitats que s’hi duen a terme, atès que reben suport i assessorament de l’entitat i 
participen en algunes activitats específiques.  
 
 
 
2. Bases de presentació dels comptes anuals 

a) Imatge fidel 
 
Els comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació econòmica, patrimonial i 
financera de l’entitat i dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici 
2019. Els comptes anuals s’han obtingut a partir dels 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 pel Decret 259/2008, 
de 23 de desembre, i tenint en compte la resta de normativa que li és aplicable. 
 
 
b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 
L’entitat ha elaborat els seus comptes anuals de l’exercici 2019 havent tingut en 
consideració la situació actual derivada de la pandèmia del  COVID-19, així com els 
seus efectes en l’economia en general i en la pròpia entitat en particular, no existint 
risc de continuïtat en la seva activitat, tal com s’exposa en la Nota 23 d’aquesta 
memòria. 
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En els comptes anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment estimacions realitzades 
per la Direcció per a quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 
compromisos que figuren registrats en ells. Bàsicament, aquestes estimacions es 
refereixen a la vida útil dels actius materials. És possible que, malgrat que aquestes 
estimacions es realitzaren en funció 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’alça o a la baixa) en els 
propers exercicis, el que es faria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del 
canvi d’estimació en els corresponents comptes de resultats futurs. 
 
 
c) Principis comptables 
 
Per a la comptabilització de les seves operacions, s’han tingut en compte els principis 
de comptabilitat generalment acceptats en la normativa vigent. No s’han aplicat 
principis comptables no obligatoris. 
 
 
d)  Comparació de la informació
 
Juntament amb les xifres del Balanç, del Compte de resultats, de l’Estat de canvis en 
el patrimoni net i de l’Estat de fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici actual, es 
presenten les corresponents a l’exercici anterior, les quals van ser elaborades atenent 
als mateixos criteris comptables. 
 
 
e)  Elements recollits en diverses partides 
 
Els crèdits i els deutes es recullen en comptes de l’actiu i del passiu corrent, 
respectivament, quan corresponen a venciments inferiors o iguals a dotze mesos. Els 
que tenen venciments superiors a dotze mesos es registren, atenent a la seva 
naturalesa, en partides de l’actiu o passiu no corrent. 
 
 
f)  Canvis en criteris comptables 

 
No hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats en l’exercici actual respecte 
als que es van aplicar en l’exercici anterior. 
 
 
g)  Correcció d’errors 
 
En l’exercici actual s’han incorporat a l’actiu corrent del Balanç, amb abonament a 
reserves, 13.398,67 euros corresponents a un estalvi a termini constituït en l’entitat 
Caixabank en l’any 2017, que no figurava en els estats comptables de la Fundació. 
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3. Excedent de l'exercici 
 
L’exercici 2019 s’ha tancat amb un resultat positiu de 4.272,49 euros; a proposta del 
Patronat, s’aplicarà a compensar resultats negatius d’exercicis anteriors.  
 
 
A continuació es presenta el detall de l’aplicació del resultat de l’exercici actual i de 
l’exercici anterior: 
 

BASES DE REPARTIMENT 2019 2018 

Resultat de l’exercici  4.272,49 (43.893,34) 

Total base de repartiment = Total aplicació 4.272,49 (43.893,34) 

APLICACIÓ A:   

Fons dotacionals   

Fons especials   

Reserves   

Compensació d’excedents negatius d’exercicis anteriors 4.272,49 - 

Excedents negatius d’exercicis anteriors - (43.893,34) 

Total aplicació = Total base de repartiment 4.272,49 (43.893,34) 

4 
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4. Normes de registre i valoració 
 
En aquest epígraf es fa referència als principals criteris comptables aplicats en el 
registre de les diverses partides. 
 
a) Immobilitzat material. Els elements de l’immobilitzat s’han comptabilitzat pel seu 
valor d'adquisició, un cop deduïda l’amortització acumulada corresponent. 

Les despeses d’ampliació o millores que representen un augment de la vida útil dels 
béns, es capitalitzen com a major cost d’aquests. 
 
Les despeses de conservació i manteniment que no suposin un allargament de la vida útil 
dels actius, es carreguen al Compte de resultats de l’exercici en què s’incorren. 
 
Les obres i instal·lacions realitzades per al condicionament de locals dels quals l’Entitat 
és arrendatària s’activen com a immobilitzat material segons la seva naturalesa i 
s’amortitzen durant la seva vida útil, o en el període de vigència del contracte de lloguer si 
aquest és inferior. 
 
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza des del moment en el 
qual estan disponibles per a la seva posta en funcionament, de forma lineal durant la 
seva vida útil estimada, considerant un valor residual nul, al final de la vida útil. 
 
Es registra la pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material 
quan el seu valor net comptable superi el seu import recuperable, entenent aquest com el 
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.  

b) Béns integrants del patrimoni cultural. L’entitat no disposa de béns amb aquesta 
classificació. 

c) Permutes. L’entitat no ha efectuat cap permuta, ni durant l’exercici actual ni durant 
l’exercici anterior. 

d) Existències. Les activitats assistencials i d’interès general que du a terme l’entitat 
no generen existències inventariables. 

e) Instruments financers. Les diferents categories d’instruments financers figuren 
comptabilitzats pel seu cost amortitzat. 

L’entitat té comptabilitzats en el capítol d’instruments financers aquells contractes que  
signifiquen un actiu financer en una empresa (o entitat) i, simultàniament, un passiu 
financer o un instrument de patrimoni en una altra empresa (o entitat).  
 
La present norma s’aplica als següents: 
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1. Actius financers: 

- Efectiu i altres actius líquids equivalents. 
- Crèdits per activitats pròpies de l’entitat, usuaris, patrocinadors, deutors i 

altres comptes a cobrar. 
- Altres actius financers; fiances dipositades i comptes corrents amb entitats 

vinculades. 
2. Passius financers: 

- Dèbits per activitats pròpies: creditors varis, incloent el personal de l’entitat 
i les Administracions Públiques. 

- Deutes amb entitats de crèdit. 
3. Instruments de patrimoni propi: 

- Tots els instruments financers que s’inclouen en els Fons Propis. 

• Valoració d’actius i passius financers: Es tracta en tots els casos dels crèdits a 
cobrar o pagar amb origen en les activitats habituals de l’entitat, amb venciment 
inferior a 12 mesos i sense un interès contractual, i es valoren al seu valor 
nominal. 
 
Els deutes bancaris que generen interessos es registren per l’import rebut, 
comptabilitzant-se les comissions d’obertura i similars com a despesa en el 
moment de la formalització del crèdit o préstec, atès que, en tractar-se d’imports 
poc significatius respecte al deute principal, tampoc resulta significativa la 
diferència entre el valor nominal i el cost amortitzat del deute. 

 
L’entitat registra les corresponents correccions per deteriorament de valor per la 
diferència entre l’import recuperable dels comptes a cobrar i el valor en llibres pel 
qual estan registrats. 
 

• Els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents comprenen 
aquells saldos que l’entitat espera realitzar o desemborsar en el transcurs del 
cicle habitual de l’activitat. Aquells que no corresponen a aquesta classificació es 
consideren no corrents. 

Baixa d’actius financers: L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del 
mateix, quan expiren els drets derivats del mateix o s’hagi cedit la seva titularitat, 
sempre que el cedent s’hagi desprès dels riscs i beneficis significatius inherents a 
la propietat de l’actiu. 

Baixa de passius financers: L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan 
l’obligació s’ha extingit. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o 
la part del mateix que s’hagi donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos 
els costos de la transacció atribuïbles, i en la que es recollirà qualsevol actiu cedit 
diferent de l’efectiu o passiu assumit, es reconeix en el compte de resultats de 
l’exercici en què es produeixi. 

 
f) Valors negociables i altres inversions financeres anàlogues. L’entitat no ha 
efectuat inversions en accions ni altres valors negociables de similar naturalesa. 
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g) Crèdits no derivats de les activitats, amb distinció entre curt i llarg termini. No 
hi ha imports que hagin de figurar en aquestes partides del Balanç. 

h) Ingressos i despeses. Els criteris que s’han tingut en compte per a la seva 
comptabilització són els següents: 

• Els ingressos i les despeses s’imputen a resultats d’acord amb el principi de 
meritació, amb independència del moment en què es produeix el corrent 
monetari o financer que se’n deriva. Concretament, els ingressos es calculen al 
valor raonable de la contraprestació a rebre, i representen els imports a cobrar 
pels béns entregats i els serveis prestats. 

 
• Els serveis prestats a tercers es reconeixen en el moment de formalitzar-se 

l’acceptació per part de l’usuari. Els que en el moment de l’emissió dels estats 
financers es troben realitzats però no acceptats, es valoren al menor valor entre 
els costos produïts i l’estimació de l’acceptació. 
 

• Els ingressos estan valorats per l’import realment percebut i les despeses, pel 
cost d’adquisició, havent-se comptabilitzat segons el criteri de meritació. No 
obstant, l’entitat únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de 
tancament de l’exercici, mentre  que els riscs i les pèrdues previsibles –encara 
que siguin eventuals- es comptabilitzen tan aviat com es coneixen. 

 
• La distribució dels ingressos i les despeses entre els diferents serveis que 

presta l’entitat s’ha efectuat atenent a criteris objectius, els quals s’han 
mantingut uniformes durant tot l’exercici. 

 
i) Criteris adoptats per al registre i valoració de les despeses de personal. Les 
despeses de personal inclouen la totalitat dels sous i obligacions d’ordre social, tant 
obligatòries com voluntàries, meritades en cada moment, reconeixent les obligacions 
de pagues extraordinàries o sous variables i les despeses associades. 

No hi ha compromisos per a pensions ni retribucions a llarg termini. 
 
j) Subvencions, donacions i llegats. L’entitat comptabilitza diferenciadament les 
subvencions de manteniment i les de capital: 

• Les subvencions de manteniment no reintegrables, rebudes i aplicades per 
l’entitat al desenvolupament de les seves activitats corresponents a l’exercici 
2019 figuren comptabilitzades com a ingressos d’aquest exercici. Els serveis 
residencials per a persones amb trastorns psicòtics i autistes i el servei de 
teràpia ocupacional estan concertats amb el Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; el Centre d’educació especial 
està en règim de concert amb el Departament d’Educació. Els ingressos per la 
prestació d’aquests serveis no figuren en l’epígraf de subvencions del compte 
de resultats, sinó en el de prestacions de serveis. 

 
 
 



 

 
FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 

8 
 

• Les subvencions de capital es traspassen als resultats de cada exercici en la 
mateixa proporció amb què s’amortitzen els elements de l’immobilitzat que han 
contribuït a finançar. El seu saldo a la data de tancament dels comptes anuals 
figura en el patrimoni net del Balanç de situació. 

 
k) Altres subvencions, donacions i llegats. Les altres subvencions, sempre que tinguin 
el caràcter de no reintegrables, es valoren per l’import concedit i s’imputen íntegrament al 
resultat de l’exercici al qual s’assignen. 
 
l) Impost sobre beneficis. L’entitat està acollida al règim fiscal especial de les entitats 
no lucratives establert en la Llei 49/2002; atès que totes les activitats que ha dut a 
terme durant l’exercici estan exemptes, la Base imposable és igual a zero. 

m) Impost sobre el Valor Afegit (IVA) i altres impostos indirectes. L’IVA suportat 
no és recuperable de la Hisenda Pública i, com a tal, forma part del preu d’adquisició 
dels actius corrents i no corrents, així com de totes les compres i serveis que estan 
gravats per l’impost. Les regles sobre l’IVA suportat són aplicables a qualsevol altre 
impost indirecte suportat en l’adquisició d’actius, compres o serveis. 

n) Transaccions entre parts vinculades. En cas d’existir, les operacions entre parts 
vinculades es comptabilitzen d’acord amb les normes generals. Els elements objecte de 
les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor 
raonable. La valoració posterior es realitzarà d’acord amb el previst a les normes 
particulars per als comptes que correspongui. 
 
o) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. Ateses les activitats que du 
a terme l’entitat, de suport i promoció a la integració social de persones amb malaltia 
mental, no té elements patrimonials per a la minimització de l’impacte mediambiental. 
 

 

 

5. Actiu immobilitzat, exclosos els béns del patrimoni cultural 
 
En aquest epígraf es presenta el detall de l’immobilitzat de l’entitat. 
 
 
5.1. Immobilitzat intangible 
 
L’entitat no disposa d’elements de l’immobilitzat intangible. 
 
 
5.2. Immobilitzat material 
 
La variació de les partides de l’immobilitzat material -amb els imports expressats en 
euros- es presenta a continuació. 
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Cost: 
 

PARTIDA   31/12/2017 ENTRADES BAIXES  31/12/2018 ENTRADES BAIXES    31/12/2019 
Terrenys 357.571,67   357.571,67   357.571,67 
Edificis i construccions 3.437.006,10   3.437.006,10   3.437.006,10 
Instal·lacions 1.428.716,00 7.670,65  1.436.386,65 48.682,13  1.485.068,78 
Mobiliari i utillatge 99.599,03   99.599,03   99.599,03 
Equips processament de la informació 103.038,82 19.120,80  122.159,62 50.030,16  172.189,78 
Elements de transport 35.360,00   35.360,00   35.360,00 

TOTAL COST 5.461.291,62 26.791,45 0,00 5.488.083,07 98.712,29 0,00 5.586.795,36 
 
 
 Amortització acumulada: 
 

PARTIDA  31/12/2017 DOTACIÓ BAIXES   31/12/2018 DOTACIÓ BAIXES   31/12/2019 
Edificis i construccions 644.663,12 75.553,31  720.216,43 75.553,31  795.769,74 
Instal·lacions 952.634,02 101.936,51  1.054.570,53 93.279,39  1.147.849,92 
Mobiliari i utillatge 75.442,67 4.596,04  80.038,71 4.596,04  84.634,75 
Equips processament de la informació 90.497,09 7.332,27  97.829,36 21.786,63  119.615,99 
Elements de transport 35.360,00 -  35.360,00   35.360,00 

TOTAL AMORTITZACIÓ 1.798.596,90 189.418,13 0,00 1.988.015,03 195.215,37 0,00 2.183.230,40 
 
 
Valor comptable net: 
 

DATA 31/12/2017  31/12/2018  31/12/2019 
IMMOBILITZAT MATERIAL 3.662.694,72  3.500.068,04  3.403.564,96 

 
 
Per a l’amortització dels diferents elements es té en compte la seva vida útil, i els 
coeficients admesos per la normativa fiscal. 
 
Els edificis i construccions s’amortitzen al 2% anual; les instal·lacions, al 10% anual; el 
mobiliari i l’utillatge, al 10% anual; els equips per al processament de la informació, al 
25% anual; els elements de transport, al 10% anual. 
 
El local ubicat a l’Avinguda Vall d’Or, 17-21, de Valldoreix (Sant Cugat del Vallès), que 
constitueix la seu social de la Fundació, està gravat per un préstec amb garantia 
hipotecària, formalitzat amb l’ICF el 12 de juny de 2008, d’un capital inicial d’1.300.000 
euros i d’un saldo pendent, a 31 de desembre de 2019, de 668.794,57 euros. 
 
 
 
 
6. Béns del patrimoni cultural 
 
L’entitat no disposa de béns amb aquesta classificació. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 

10 
 

 
 
7. Inversions financeres a llarg termini 
 
A continuació es mostra la variació, amb les xifres expressades en euros, de les 
inversions financeres a llarg termini: 
 

PARTIDA  31/12/2017 ENTRADES BAIXES 31/12/2018 ENTRADES  BAIXES  31/12/2019 
Dipòsits i fiances constituïdes 25.598,67   25.598,67   25.598,67 

TOTAL INVERSIONS FINANCERES 25.598,67 0,00 0,00 25.598,67 0,00 0,00 25.598,67 
 
 
 
 
 
8. Actius financers 
 
La composició dels actius financers –exclosos l’efectiu i altres actius líquids 
equivalents-, a curt termini en la seva totalitat, designats com actius financers a cost 
amortitzat, al 31 de desembre de 2019 i de 2018, expressats en euros, és la següent: 
 

Classes 
 

 
 
Categories 

Instruments financers a curt termini 

TOTAL 2019 TOTAL 2018 
Instruments         
de patrimoni 

Valors 
representatius       

de deute 
Derivats 
Altres 

  
Ex. 2019 

  
Ex. 2018 

  
Ex. 2019 

  
Ex. 2018 

  
Ex. 2019 

  
Ex. 2018 

Inversions 
mantingudes 

fins al 
venciment 

        

Crèdits i 
partides a 

cobrar 

     
860.719,61 

 
526.790,49 

 
860.719,61 

 
526.790,49 

Total - - - - 860.719,61 526.790,49 860.719,61 526.790,49 
 

 
 
 
 
9. Fundadors, usuaris i altres deutors de les activitats 
 
Els moviments, durant l’exercici 2019, dels comptes amb els usuaris dels programes 
de serveis socials i altres deutors, i el saldo que presentaven a la data de tancament  
de l’exercici –amb els imports expressats en euros- es presenta en el quadre següent: 
 

CONCEPTE 31/12/2018 AUGMENTS DISMINUCIONS 31/12/2019 
Usuaris dels serveis socials 13.539,58 410.230,23 401.612,24 22.157,57 
Patrocinadors - - - - 
Altres deutors per activitats pròpies 25.000,00 135.852,53 48.000,00 112.852,53 

DEUTORS PER ACTIVITATS PRÒPIES 38.539,58 546.082,76 449.612,24 135.010,10 
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10. Passius financers 
 
La composició dels passius financers a llarg i a curt termini, tots ells designats com 
passius financers a cost amortitzat, al 31 de desembre de 2019 i de 2018, expressats 
en euros, és la següent: 
 

 
Classes 

 
 
 
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 
2019 

 

Total 
2018 

 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats  
Altres 

Deutes amb  
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats  
Altres 

Ex. 19 Ex. 18 Ex. 
19 

Ex.       
18 

Ex. 19 Ex. 18 Ex. 19 Ex. 18 Ex. 
19 

Ex.      
18 

Ex. 19 Ex. 18 
 

Dèbits i 
partides a 

pagar 
 

940.645,04 
 

880.964,39    
20.000,00 

 
20.000,00 

 
347.471,48 

 
194.067,93    

478.099,94 
 

481.546,68 1.786.216,46 1.576.579,00 

Altres 
              

Total 940.645,04 880.964,39 - - 20.000,00 20.000,00 347.471,48 194.067,93 - - 478.099,94 481.546,68 1.786.216,46 1.576.579,00 

 

 
 
10.1 Passius financers a llarg termini 
 
Els deutes a llarg termini a 31 de desembre de 2019, per un import de 960.645,04 
euros (900.964,39 euros, a 31 de desembre de 2018) corresponen al principal amb 
venciment superior a l’any dels préstecs que té formalitzats amb  l’Institut Català de 
Finances, el Banc Santander i Caixabank (940.645,04 euros, en total), a més dels 
deutes amb proveïdors d’immobilitzat a llarg termini (20.000 euros). 
 
Detall dels préstecs amb garantia hipotecària: 
 

• Préstec ICF. Capital inicial: 1.300.000 euros 
Data de venciment: 12/06/2028. 
Capital pendent a llarg termini (31/12/2019): 668.794,57 euros. 

 
• Préstec Banc Santander. Capital inicial: 160.000 euros 

Data de venciment: 28/02/2027. 
Capital pendent a llarg termini (31/12/2019): 89.546,79 euros. 

 
Préstec amb garantia personal: 
 

• Préstec Banc Santander. Capital inicial: 60.000,00 euros 
Data de venciment: 19/04/2022. 
Capital pendent a llarg termini (31/12/2019): 16.000,00 euros. 

 
• Préstec ICF. Capital inicial: 100.000 euros 

Data de venciment: 20/12/2024. 
Capital pendent a llarg termini (31/12/2019): 80.780,60 euros. 

 
• Préstec Caixabank. Capital inicial: 100.000,00 euros 

Data de venciment: 29/02/2026. 
Capital pendent a llarg termini (31/12/2019): 85.523,08 euros. 
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10.2 Passius financers a curt termini 
 
La composició dels passius financers amb venciment inferior a l’any a les dates de 
tancament dels exercicis actual i anterior, expressats en euros, és la següent: 
 

 
CONCEPTE 

 
31/12/2019 31/12/2018 

 Deutes amb entitats de crèdit 347.471,48 194.067,93 
 Creditors diversos per les activitats 89.308,49 66.959,07 
 Remuneracions pendents de pagament 174.682,45 213.805,37 
 Deutes amb organismes públics (Hisenda i Seguretat Social) 129.161,11 173.403,05 
 Proveïdors d’immobilitzat i altres deutes per les activitats 84.947,89 27.379,19 

TOTAL PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI 825.571,42 675.614,61 
                   
 

 
• La Fundació té un compte de crèdit formalitzat amb l’entitat “Caixabank”, d’un 

límit de 250.000 euros. L’import disposat a 31 de desembre de 2019 era de 
248.970,08 euros (134.681,49 euros, a 31 de desembre de 2018). 

 
 
10.3 Deutes amb entitats de crèdit, per venciments 
 
A continuació es presenta el detall, per imports i anys de venciment, dels deutes 
pendents amb entitats de crèdit a la data de tancament de l’exercici 2019, per un total 
d’1.288.116,52 euros. 
 
 

VENCIMENTS DELS DEUTES PENDENTS AMB ENTITATS DE CRÈDIT: 
 

                                        ANY 
CONCEPTE                                  2020 2021 2022 2023 2024 2025 i 

següents 
SALDO 

PENDENT 
Deutes per préstecs formalitzats 98.501,40 100.244,44 94.118,45 91.453,00 92.963,94 561.865,21 1.039.146,44 
Pòlissa de crèdit “Caixabank” 248.970,08 - - - - - 248.970,08 
 TOTAL  347.471,48 100.244,44 94.118,45 91.453,00 92.963,94 561.865,21 1.288.116,52 

 
 
 
 
11. Fons propis 
 
La variació de les partides dels fons propis, amb els imports expressats en  
euros, es presenta en el quadre següent: 
 

PARTIDES 31/12/2017 VARIACIÓ APLICACIÓ    
DEL RESULTAT 31/12/2018 VARIACIÓ APLICACIÓ    

DEL RESULTAT 31/12/2019 
Fons social 36.917,25   36.917,25   36.917,25 
Reserves 712.644,04   712.644,04 13.398,67  726.042,71 
Excedents d’exercicis anteriors (203.150,19)  (84.788,64) (287.938,83)  (43.893,34) (331.832,17) 
Excedent de l’exercici (84.788,64) (43.893,34) 84.788,64 (43.893,34) 4.272,49 43.893,34 4.272,49 

TOTAL FONS PROPIS 461.622,46 (43.893,34) 0,00 417.729,12 17.671,16 0,00 435.400,28 
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12. Subvencions de capital, donacions i llegats 
 
En aquest epígraf es fa referència a les subvencions que han estat atorgades a l’entitat  
per al finançament d’adquisicions d’immobilitzat per a les seves activitats. 
 
La variació de les subvencions de capital i els corresponents traspassos efectuats als 
resultats de l’exercici actual i anterior –amb les xifres expressades en euros- es 
presenta en el quadre següent: 
 
 

PROCEDÈNCIA 31/12/2017 REBUDES   
EN L’ANY  

TRASPÀS       
AL RESULTAT  31/12/2018 REBUDES   

EN L’ANY  
TRASPÀS       

AL 
RESULTAT  

31/12/2019 

Generalitat de Catalunya 1.738.744,38  44.477,59 1.694.266,79  44.477,59 1.649.789,20 
Administració de l’Estat 224.582,52  29.550,00 195.032,52  29.550,00 165.482,52 
Altres entitats 211.071,77 50.000,00 22.566,00 238.505,77 90.702,53 26.464,11 302.744,19 

TOTAL  2.174.398,67 50.000,00 96.593,59 2.127.805,08 90.702,53 100.491,70 2.118.015,91 
 
 
En l’exercici 2019 l’entitat ha rebut 50.702,53 euros de la Fundació ONCE i 40.000 
euros de Caixabank, imports que han estat aplicats a inversions en instal·lacions 
diverses i a l’adquisició d’equipament informàtic per a la millora de la gestió 
tecnològica dels diferents serveis i per augmentar la seguretat de la xarxa. El saldo 
que presentaven les subvencions de capital a 31 de desembre de 2019 era de 
2.118.015,91 euros. 
 
 
 
 
13. Provisions del Grup 1 
 
L’entitat no ha constituït, ni durant l’exercici actual ni durant l’exercici anterior, 
provisions a llarg termini; no hi ha saldos en aquestes partides del Balanç. 
 
 
 
 
14. Ingressos i despeses  
 
En aquest epígraf es fa referència a les despeses i ingressos derivats del 
desenvolupament de les activitats de l’entitat durant els exercicis actual i anterior. 
 

 

14.1.  Ingressos 
El detall, per conceptes, dels ingressos corresponents als exercici 2019 i 2018 –amb 
les xifres expressades en euros- es presenta a continuació: 
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CONCEPTE 2019 2018 

Ingressos per la prestació dels serveis concertats (nota 15) 2.404.714,78 2.394.141,19 

Subvencions aplicades a les activitats (nota 16) 654.621,56 571.535,85 

Quotes i altres ingressos dels usuaris dels serveis socials 283.853,15 304.006,63 

Donatius i altres ingressos aplicats a les activitats 94.320,86 87.196,76 

Traspàs al resultat de les subvencions de capital 100.491,70 96.593,59 

Resta d’ingressos (financers i excepcionals) 17.728,30 14.235,67 

TOTAL INGRESSOS 3.555.730,35 3.467.709,69 
  

La totalitat dels ingressos obtinguts durant els exercicis actual i anterior han estat 
aplicats per l’entitat a la realització de les activitats d’interès general que realitza, en 
compliment de les seves finalitats estatutàries. 
 
 
 
14.2 Despeses  
 
El detall, per conceptes, de les despeses meritades durant els exercici actual i anterior 
–amb les xifres expressades en euros- es presenta en el quadre següent: 

 
CONCEPTE 2019 2018 

Compres i serveis contractats a altres empreses 243.666,58 242.211,01 

Serveis exteriors, tributs i altres despeses de les activitats 353.729,72 348.209,80 

Despeses de personal (a) 2.707.455,48 2.678.217,13 

Amortització de l’immobilitzat 195.215,37 189.418,13 

Resta de despeses (financeres i excepcionals) 51.390,71 53.546,96 

TOTAL DESPESES 3.551.457,86 3.511.603,03 

 

 

a) Despeses de personal 
 El desglossament de les despeses de personal es presenta a continuació: 

 
CONCEPTE 2019 2018 

Sous, salaris i assimilats 2.076.068,27 2.094.853,67 

Seguretat Social a càrrec de l’entitat 623.260,10 576.131,81 

Formació i altres despeses de personal 8.127,11 7.231,65 

TOTAL DESPESES DE PERSONAL 2.707.455,48 2.678.217,13 
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14.3 Desglossament dels ingressos i despeses per activitats i serveis  
 
El desglossament, per les activitats i serveis prestats per l’entitat, de les despeses 
meritades durant l’exercici 2019 –amb les xifres expressades en euros- es presenta a 
continuació. 
 
 
 

INGRESSOS DE L’EXERCICI 2019 
 

 
CODIS DE 
COMPTES CONCEPTE TOTAL STO LLAR-

RESIDÈNCIA 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGPS) 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGAIA) 

PROGRAMA 
DE SUPORT  
FAMILIAR  

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 

705 Concertació dels serveis 
socials 

1.651.260,80 - - 1.067.131,79 584.129,01 
- 

- 

706.1 Concert sociosanitari 82.936,78 - - - - - 82.936,78 

706.2 Concert  educatiu 670.517,20 - - - - - 670.517,20 

CONCERTACIÓ DE SERVEIS 2.404.714,78 0,00 0,00 1.067.131,79 584.129,01 0,00 753.453,98 

720,721 Quotes dels usuaris  283.853,15 69.054,33 53.799,88 83.407,59 1.104,45 - 76.486,90 

QUOTES  D’USUARIS 283.853,15 69.054,33 53.799,88 83.407,59 1.104,45 0,00 76.486,90 
727,728 Donatius i donacions 60.191,75 8.238,35 - 16.238,35 - 35.715,05 - 

DONATIUS I  DONACIONS 60.191,75 8.238,35 0,00 16.238,35 0,00 35.715,05 0,00 

725 
Subvencions pel 
manteniment de les 
activitats i dels serveis 

606.612,12 254.597,43 302.014,69 - - 50.000,00 - 

740 Altres subvencions  48.009,44 18.500,00 3.000,00 17.500,00 3.000,00 - 6.009,44 
SUBVENCIONS APLICADES A  

LES ACTIVITATS 654.621,56 273.097,43 305.014,69 17.500,00 3.000,00 50.000,00 6.009,44 

746 Subvencions de capital 
traspassades al resultat 100.491,70 20.098,34 11.790,25 35.875,70 10.924,85 - 21.802,56 

SUBVENCIONS TRASPASSADES  
AL RESULTAT 100.491,70 20.098,34 11.790,25 35.875,70 10.924,85 0,00 21.802,56 

75 Altres ingressos  34.129,11 - - 34.129,11 - - - 
ALTRES INGRESSOS 34.129,11 0,00 0,00 34.129,11 0,00 0,00 0,00 

778 Ingressos excepcionals 17.728,30 3.545,67 591,80 3.545,66 591,80 5.907,72 3.545,65 
INGRESSOS EXCEPCIONALS 17.728,30 3.545,67  591,80 3.545,66  591,80 5.907,72 3.545,65 

         
TOTAL INGRESSOS 3.555.730,35 374.034,12 371.196,62 1.257.828,20 599.750,11 91.622,77 861.298,53 
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DESPESES DE L’EXERCICI 2019 
 

 
CODIS DE 
COMPTES CONCEPTE TOTAL STO LLAR-

RESIDÈNCIA 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGPS) 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGAIA) 

PROGRAMA 
DE SUPORT 
FAMILIAR  

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 

 
600 a 604 

 

Consum de productes 
d’alimentació i begudes 
i altres per a activitats  

29.817,58 2.698,37 4.972,00 10.950,50 6.653,14 355,34 4.188,23 

607 Treballs realitzats per 
altres empreses 213.849,00 23.934,65 37.021,41 62.647,37 60.601,19 1.899,90 27.744,48 

APROVISIONAMENTS 243.666,58 26.633,02 41.993,41 73.597,87 67.254,33 2.255,24 31.932,71 
621 Arrendaments 75.564,07 2.637,15 - - - - 72.926,92 
628 Subministraments 103.187,33 9.230,03 13.947,70 36.387,96 27.260,43 3.396,18 12.965,03 

622, 623 
624,625 
626,627 

629 

 
Altres serveis exteriors 
 

 
172.050,46 

 
18.289,81 

 
22.304,78 

 
60.716,88 

 
39.577,95 

 
1.581,13 

 
29.579,91 

SERVEIS EXTERIORS 350.801,86 30.156,99 36.252,48 97.104,84 66.838,38 4.977,31 115.471,86 
631 Altres impostos i tributs 2.927,86 1.058,10 1.054,09 663,60 152,07 - - 

IMPOSTOS I TRIBUTS 2.927,86 1.058,10 1.054,09 663,60 152,07 0,00 0,00 
640,641 Sous, salaris i assimilats 2.076.068,27 223.478,73 192.507,25 770.731,21 308.442,12 66.734,94 514.174,02 

642 Seguretat Social a càrrec 
de l’entitat 623.260,10 66.862,99 57.596,58 231.596,42 92.591,59 18.182,53 156.429,99 

 
644,649 

 

Formació i altres 
despeses de personal 8.127,11 2.312,02 840,74 1.751,53 840,74 

 
- 2.382,08 

DESPESES DE PERSONAL 2.707.455,48 292.653,74 250.944,57 1.004.079,16 401.874,45 84.917,47 672.986,09 
66 Despeses financeres 37.848,21 7.569,64 7.569,64 7.569,64 7.569,64 - 7.569,65 
DESPESES FINANCERES 37.848,21 7.569,64 7.569,64 7.569,64 7.569,64 0,00 7.569,65 

67 Pèrdues de 
l’immobilitzat i despeses 
excepcionals 

13.542,50 2.708,50 2.708,50 2.708,50 2.708,50 - 2.708,50 

DESPESES EXCEPCIONALS 13.542,50 2.708,50 2.708,50 2.708,50 2.708,50 0,00 2.708,50 
68 Dotació a l’amortització 

de l’immobilitzat 195.215,37 20.543,31 23.740,88 78.715,37 49.147,58 - 23.068,23 

DOTACIÓ A L’AMORTITZACIÓ 195.215,37 20.543,31 23.740,88 78.715,37 49.147,58 0,00 23.068,23 

         

TOTAL DESPESES 3.551.457,86 381.323.30 364.263,57 1.264.438,98 595.544,95 92.150,02 853.737,04 

 
 
 

RESULTAT DE L’EXERCICI 2019 
 
 

 TOTAL STO LLAR-
RESIDÈNCIA 

SERVEIS 
RESIDENCIALS  

(SISPAP) 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGAIA) 

PROGRAMA 
DE SUPORT  
FAMILIAR 

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 

INGRESSOS 3.555.730,35 374.034,12 371.196,62 1.257.828,20 599.750,11 91.622,77 861.298,53 

DESPESES 3.551.457,86 381.323,30 364.263,57 1.264.438,98 595.544,95 92.150,02 853.737,04 

         
RESULTAT 4.272,49 (7.289,18) 6.933,05 (6.610,78) 4.205,16 (527,25) 7.561,49 
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15. Ingressos derivats de la concertació dels serveis 
 
L’import dels ingressos de l’exercici 2019 derivats de les 25 places residencials per a 
persones amb trastorn autista, discapacitat intel·lectual associada i trastorns psicòtics 
que la FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU té concertades amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies (DGPS) ha estat d’1.067.131,79 euros. L’import dels 
ingressos derivats de la concertació d’aquestes 25 places residencials va ser 
d’1.066.311,08 euros, durant l’exercici 2018. 
 
L’import dels ingressos de l’exercici 2019 corresponents a les 12 places per a infants 
i/o adolescents amb discapacitat intel·lectual que l’entitat té concertades amb la 
Direcció General d’Infància i Adolescència (DGAIA), del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha estat de 584.129,01 euros (590.323,80 euros en l’exercici 2018). 
 
L’import dels ingressos procedents del Departament d’Educació per contribuir al 
funcionament del Centre d’Educació Especial (amb 34 places) ha estat, durant 
l’exercici 2019, de 670.517,20 euros (657.141,37 euros, durant l’exercici 2018). 
 
L’import que l’entitat ha rebut del Servei Català de la Salut per contribuir al 
manteniment de les activitats de rehabilitació, suport terapèutic i lleure corresponents a 
l’exercici 2019 ha estat de 82.936,78 euros (80.364,94 euros, en l’exercici 2018). 
 
A continuació es presenta el desglossament dels ingressos derivats de la 
concertació de serveis per als exercicis 2019 (2.404.714,78 euros) i 2018 
(2.394.141,19 euros): 
 
 

 
 

 

PROCEDÈNCIA 
TIPOLOGIA DE SERVEIS  

TOTAL  
 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGPS) 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGAIA) 

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 1.067.131,79 584.129,01 - 1.651.260,80 

Departament d’Educació - - 670.517,20 670.517,20 
Departament de Salut - - 82.936,78 82.936,78 
INGRESSOS CONCERTACIÓ 

ANY 2019 1.067.131,79 584.129,01 753.453,98 2.404.714,78 

PROCEDÈNCIA 
TIPOLOGIA DE SERVEIS  

TOTAL  
 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGPS) 

SERVEIS 
RESIDENCIALS 

(DGAIA) 

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 
Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 1.066.311,08 590.323,80 - 1.656.634,88 

Departament d’Educació - - 657.141,37 657.141,37 
Departament de Salut - - 80.364,94 80.364,94 
INGRESSOS CONCERTACIÓ 

ANY 2018 1.066.311,08 590.323,80 737.506,31 2.394.141,19 
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16. Subvencions oficials a les activitats 
 
L’import total de les subvencions rebudes i aplicades per l’entitat al desenvolupament 
de les seves activitats d’interès general corresponents a l’exercici 2019 ha estat de 
654.621,56 euros (571.535,85 euros, en l’exercici 2018). En el quadre següent se’n 
presenta el detall, segons la seva procedència: 
 
 

PROCEDÈNCIA 2019 2018 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 651.612,12 560.829,89 
Departament d’Educació - 4.856,00 
Administració local (*)  3.009,44 5.849,96 

TOTAL SUBVENCIONS OFICIALS A LES ACTIVITATS 654.621,56 571.535,85 
          (*) Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona. 
 

 
El desglossament, per als serveis socials que presta l’entitat, de les subvencions 
que han estat reconegudes a l’entitat durant l’exercici 2019 i 2018, es presenta a 
continuació segons la seva procedència: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCEDÈNCIA 
TIPOLOGIA DE SERVEIS 

TOTAL STO LLAR I SERVEIS 
RESIDÈNCIALS 

PROGRAMA  
DE SUPORT 
FAMILIAR 

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 273.097,43 325.514,69 50.000,00 3.000,00 651.612,12 

Ajuntament de Barcelona - - - 2.000,00 2.000,00 
Diputació de Barcelona - - - 1.009,44 1.009,44 

SUBVENCIONSOFICIALS 
 ANY 2019  273.097,43 325.514,69 50.000,00 6.009,44 654.621,56 

PROCEDÈNCIA 
TIPOLOGIA DE SERVEIS 

TOTAL STO LLAR I SERVEIS 
RESIDÈNCIALS 

PROGRAMA  
DE SUPORT 
FAMILIAR 

CENTRE 
D’EDUCACIÓ 

ESPECIAL 
Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies 235.928,00 274.901,89 50.000,00  560.829,89 

Departament d’Educació - - - 4.856,00 4.856,00 
Ajuntament de Barcelona 600,00 - - 1.000,00 1.600,00 
Diputació de Barcelona - - 1.249,96 - 1.249,96 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès - 3.000,00 - - 3.000,00 

SUBVENCIONSOFICIALS 
 ANY 2018  236.528,00 277.901,89 51.249,96 

5.856,00 
571.535,85 
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17. Informació relativa al personal  
 

• El promig de personal per funcions, corresponent als exercicis actual i 
anterior, es presenta en el quadre següent: 

 
FUNCIONS 2019 2018 

Personal d’atenció directa i assistència als usuaris   101,38     98,74 
Serveis generals i de suport a les activitats 6,25 5,85 
Personal de direcció, administració i gestió 5,04 4,98 

PROMIG DE PERSONAL   112,67   109,57 
 
 

• A continuació es detallen els sous del personal de direcció de l’entitat, 
expressats en euros, dels exercicis actual i anterior: 

 
RETRIBUCIONS    2019 2018 

Gerència de l’entitat 43.152,48 43.152,48 
 
 
 
 
18. Aplicació d’elements patrimonials i ingressos a finalitats estatutàries 
 
Els elements de l’immobilitzat, tot i que no formen part de la dotació fundacional ni dels 
fons socials, estan íntegrament vinculats al desenvolupament de les activitats 
estatutàries. 
 
La totalitat dels ingressos que l’entitat ha obtingut durant l’exercici 2019 i durant 
l’exercici anterior han estat aplicats a la realització de les seves finalitats estatutàries. 
 
 
 
 
19. Situació fiscal 
 
L’entitat està acollida al règim fiscal especial per a les entitats no lucratives establert 
per la Llei 49/2002. En els apartats següents es presenta la informació requerida, en 
justificació de la correcta aplicació del règim fiscal especial pel que fa a les operacions 
dutes a terme per la Fundació durant l’exercici 2019. 
 
 
a) Identificació de les rendiments i ingressos exempts i no exempts 
 
A continuació es presenta el detall dels ingressos obtinguts per l’entitat en l’exercici 
2019 i els articles (Llei 49/2002) que en preveuen l’exempció: 
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CONCEPTE D’INGRÉS 
 

IMPORT  
 

Llei 49/2002 

Ingressos per la prestació de serveis socials  
(concertació dels serveis i ingressos dels usuaris)  2.688.567,93 Article 6è. 1r  

Subvencions per al manteniment de les activitats (Nota 16) 654.621,56 Article 6è. 2n 
Ajuts, donatius i altres ingressos aplicats a les activitats 94.320,86 Article 6è. 1r 
Subvencions de capital traspassades al resultat (nota 12) 100.491,70 Article 6è. 2n 
Resta d’ingressos (excepcionals i financers) 17.728,30 Article 6è. 2n 
TOTAL INGRESSOS APLICATS A LES ACTIVITATS. ANY 2019 3.555.730,35  

 
 
b) Especificació i forma de càlcul dels rendiments i ingressos i de la seva aplicació 
 
La totalitat dels ingressos generats per la Fundació durant els exercicis 2019 i 2018 
han estat aplicats a les seves finalitats estatutàries.  
 
En el quadre següent es presenta el grau de compliment de la destinació de 
rendiments i ingressos a les finalitats. 
 

Grau de compliment de la destinació de rendiments i ingressos: 
 

ANY 

 
 

RESULTAT 
COMPTABLE 

(1) 
 

AJUSTAMENTS 
POSITIUS    

     (2) 

BASE DE 
CÀLCUL       
(1) + (2) 

RENDIMENT A 
DESTINAR  RECURSOS 

DESTINATS    
A LES 

FINALITATS                
(3) 

RECURSOS 
PENDENTS 

D’APLICACIÓ         
IMPORT %  

2015 -72.396,97 2.436.063,28 2.363.666,31 1.654.566,42 70% 2.290.976,13 - 

2016 -130.753,22 3.544.017,84 3.413.264,62 2.389.285,23 70% 3.400.521,66 - 

2017 -84.788,64 3.550.843,19 3.466.054,55 2.426.238,19 70% 3.365.408,55 - 

2018 -43.893,34 3.511.603,03 3.467.709,69 2.427.396,78 70% 3.348.976,35 - 

2019 4.272,49 3.551.457,86 3.555.730,35 2.489.011,25 70% 3.454.954,78 - 

Total -327.559,68 16.593.985,20 16.266.425,52 11.386.497,87 70% 15.860.837,47 - 

 
 
 

• AJUSTAMENTS POSITIUS AL RESULTAT (2) 
 

El desglossament dels ajustaments positius als resultats dels exercicis actual i 
anterior es presenta en el quadre següent. 
 
 
 
 

 



 

 
FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

 
 

21 
 

 
           Detall dels ajustaments positius al resultat. Exercicis 2019 i 2018: 
 

(A) DESPESES DE LES ACTIVITATS EN 
COMPLIMENT DE LES FINALITATS 2019         2018     

Despeses de personal 2.707.455,48 2.678.217,13 
Aprovisionaments 243.666,58 242.211,01 
Altres despeses derivades de les activitats 353.729,72 348.209,80 
Despeses financeres i excepcionals 51.390,71 53.546,96 
SUBTOTAL DESPESES PER A LES FINALITATS 3.356.242,49 3.322.184,90 

 
(B) AMORTIZACIÓ I DETERIORAMENTS 2019        2018      

Dotació a l’amortització de l’immobilitzat 195.215,37 189.418,13 
SUBTOTAL AMORTIZACIÓ I DETERIORAMENTS 195.215,37 189.418,13 

 
TOTAL AJUSTAMENTS POSITIUS 

AL RESULTAT (A) + (B) 3.551.457,86 3.511.603,03 

 
 

• RECURSOS DESTINATS AL COMPLIMENT DE LES FINALITATS (3) 
 

Els recursos destinats per l’entitat durant els exercicis actual i anterior al 
compliment  de les seves finalitats fundacionals es detalla en el quadre següent: 

        
RECURSOS APLICATS 2019 2018     

Despeses de les activitats  
(sense amortització ni correccions valoratives) 3.356.242,49 3.322.184,90 
Inversions realitzades en compliment de finalitats 98.712,29 26.791,45 

TOTAL RECURSOS APLICATS 
A LES FINALITATS ESTATUTÀRIES 3.454.954,78 3.348.976,35 

 
 
c) Percentatge de participació en societats mercantils 
 
L’entitat no té participacions en cap societat mercantil. 
 
d) Retribucions percebudes pels representants de l’entitat en societats 
mercantils 
 
En no tenir participacions en societats mercantils, l’entitat no té representants que 
percebin retribucions per exercir-hi tasques de representació. 
 
e) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general 
 
L’entitat no ha signat convenis de col·laboració amb cap societat mercantil. 
 
f) Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge 
 
L’entitat no ha participat en activitats prioritàries de mecenatge ni durant l’exercici 
actual ni durant l’exercici anterior. 
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g) Indicació de la previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas 
de dissolució 
En cas d’extinció de l’entitat, el patrimoni romanent s’ha d’adjudicar a altres 
Fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la 
FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU, o bé a entitats públiques. En tot cas, les 
entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge, 
d’acord amb la legislació fiscal vigent (article 34.2 dels estatuts socials de l’entitat). 
 
 
 
20. Òrgan de govern: composició i retribucions  
 

• Composició del Patronat de la Fundació: 
 

Presidenta: LAURA SALVADOR FURQUET 
Secretària: SARA MARCO BENITO 
Tresorera:  MARGARITA DOÑATE LLATJE 
Vocal:  PILAR SARRIAS BATISTA 
Vocal:   CANDELA CALLE RODRÍGUEZ 
Vocal:   JOSEP MARIA FANDOS OLONA 
Vocal:  FRANCESC PÈLACH BUSSOM 
Vocal:  MIRIAM ALBIÑANA TRIAS 
Vocal:  ALBERTO CANALS ALVAREZ 

 
• Remuneracions de l’òrgan de govern 

 
Ni durant l’exercici actual ni durant l’exercici anterior no s’han satisfet remuneracions ni 
dietes als membres del Patronat en contraprestació al desenvolupament de les 
tasques pròpies dels seus càrrecs. 

No s’han efectuat bestretes ni crèdits a cap dels membres del Patronat, ni en l’exercici 
actual ni en l’exercici anterior. 
 
 
 
21. Informació sobre parts vinculades 
 
La FUNDACIÓ PRIVADA AUTISME GURU no ha efectuat compres ni vendes de cap 
element de l’actiu corrent o no corrent amb parts vinculades, ni en l’exercici actual ni 
en l’exercici anterior. 

No s’han formalitzat contractes d’arrendament financer amb cap persona ni entitat 
vinculada, ni en l’exercici actual, ni en l’exercici anterior 

No s’han efectuat aportacions a plans de pensions o assegurances de vida en favor de 
cap component de l’òrgan de govern, de l’equip directiu ni de la plantilla de l’entitat; ni 
en l’exercici actual, ni en l’exercici anterior.  

No s’han efectuat altres operacions amb cap altra persona ni entitat vinculada amb la 
Fundació; ni en l’exercici actual, ni en l’exercici anterior. 
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22. Provisions i contingències 
 
L’entitat no ha dotat provisions, atès que a la data del tancament dels comptes anuals 
no es tenia coneixement de cap obligació diferent de les que té reconegudes en els 
comptes tancats el 31 de desembre de 2019. 

A 31 de desembre de 2019, la Fundació tenia constituïts 3 avals tècnics davant el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per un import de 39.524,96 euros, en 
garantia del compliment de les condicions contractuals en la prestació dels serveis 
socials concertats amb l’esmentat Departament. 

No hi ha garanties formalitzades amb cap altra entitat ni Societat mercantil.  
 
 
 
23. Altra informació 
 
Durant l’exercici 2019, l’entitat no ha efectuat cap operació per la qual hagi hagut 
d’informar o demanar autorització al Protectorat de fundacions. 

Els honoraris per la realització l’auditoria dels comptes anuals corresponent a l’exercici 
2019 han estat de 3.540 euros (3.498 euros, els corresponents a l’exercici 2018). 

 

Fets posteriors al tancament 
La situació d’emergència sanitària derivada de l’expansió a escala mundial del COVID-
19, declarada com a pandèmia per l’Organització Mundial de la Salut, està afectant els 
ciutadans, les empreses, les entitats i l’economia de la majoria de països del món.  
L’Estat espanyol ha implementat mesures dràstiques amb l’objectiu de limitar 
l’expansió del virus i, també, de minimitzar els impactes negatius que tindrà en 
l’economia. Entre aquestes mesures, cal destacar l’entrada en vigor, el passat 14 de 
març, del Reial Decret 463/2020, pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió 
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
L’estat d’alarma ha comportat el confinament obligatori dels ciutadans en les seves 
cases i el cessament total o parcial de les activitats d’un enorme nombre d’empreses, 
entitats i establiments comercials, la qual cosa implicarà una disminució molt important 
de les vendes i provocarà quantioses pèrdues econòmiques, a més d’un previsible 
increment molt gran de la taxa d’atur. 
La Fundació Privada Autisme Guru ha elaborat un pla de contingència, que ha estat 
revisat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i uns protocols 
específics adaptats als diversos serveis i sectors d’activitat de l’entitat. 
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El personal ha rebut informació i formació específica per a la prevenció i minimització 
dels riscos de contagi, i s’han adoptat totes les mesures necessàries per evitar 
l’exposició que estableix la normativa, tant del personal com dels professionals 
externs, persones usuàries, familiars i totes les altres persones vinculades amb 
l’entitat, com ara els proveïdors necessaris per al desenvolupament de les activitats.  
S’han proporcionat mascaretes i altres equips de protecció individual a totes les 
persones treballadores i usuàries dels serveis de l’entitat i s’han extremat les mesures 
de neteja i higiene de totes les instal·lacions.  
Per fer front a possibles problemes de tresoreria, que es puguin derivar dels retards en 
el cobrament dels imports pendents amb organismes públics pels serveis d’interès 
general que presta la Fundació als seus usuaris, a començament del mes de juliol de 
2020 l’entitat ha formalitzat un préstec de 300.000 euros amb Caixabank, amb 
venciment 31 de juliol de 2025.  
També ha aconseguit de la Seguretat Social l’ajornament de les quotes meritades a 
aquest organisme durant el període gener-març d’aquest any 2020, per un import de 
40.172,11 euros, que està amortitzant en 6 terminis (entre el mes de juny i el mes de 
novembre), sense recàrrec i aprofitant el tipus d’interès de demora oficial (3,75%). 
És així que, malgrat l’adversa situació econòmica general, la direcció de l’entitat 
considera que les mesures dutes a terme per fer front a l’excepcionalitat de la situació 
derivada de la pandèmia li han de permetre continuar duent a terme les seves 
activitats d’interès general i prestant els seus serveis als seus usuaris amb total 
normalitat, i complir amb totes les seves obligacions durant l’any 2020, tant amb les 
administracions públiques, com amb el personal i tots els seus proveïdors, amb la 
condició que els organismes públics compleixin amb els terminis de pagament dels 
imports compromesos, tant pel que fa als serveis concertats com amb les subvencions 
vinculades a les activitats. 
 
 
 
24. Informació segmentada 
 
En les notes anteriors d’aquesta memòria s’ha informat de la distribució dels ingressos 
i de les despeses corresponents a les activitats dutes a terme per la Fundació durant 
l’exercici actual, per tipus d’activitats i de serveis prestats. 
 
 
Amb data 23 de juliol de 2020, queden formulats pel patronat els comptes anuals de la 
Fundació Privada Autisme Guru corresponents a l’exercici 2019. 
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