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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT
Al Patronat de la
Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
Opinió
Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Hospital de Palamós – Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà, 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 la Fundació Hospital de Palamós –
Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (la Fundació) 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 la Fundació 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 hi han concorregut situacions o
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin
afectat la necessària independència de manera que 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 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.

2

Aspecte rellevant

Treball Realitzat

Ingressos de l’activitat (Nota 11.5)
La Fundació obté els seus ingressos
principalment per la prestació de serveis a
entitats del sector públic i, en particular, del
Servei Català de la Salut.
El reconeixement d’ingrés i/o facturació dels
serveis prestats, es troben regulats als
contractes i convenis signats entre les parts,
en els que es regula l’activitat contractada,
l’import màxim de la contraprestació
econòmica a percebre, el mètode de
facturació, la forma de pagament i, en alguns
casos, el sistema de regularització de la
contraprestació pels serveis realitzats.
Al tancament de l’exercici, la Fundació registra
els ingressos per prestació de serveis en base
a una estimació d’acord amb la informació
disponible a la data, subjectes a valoració i/o
a regularització.

Pel que fa a la verificació dels ingressos per
prestació de serveis, els nostres procediments
d’auditoria han inclòs, entre d’altres,
l’avaluació i comprensió dels sistemes de
control intern respecte al seu registre
comptable, la revisió dels principals contractes
i clàusules addicionals, verificant l’adequació
dels imports facturats amb les condicions
establertes en els mateixos.
Hem verificat la previsió d'ingressos pendents
de facturar al tancament de l'exercici, atenent
les clàusules signades i l'activitat realitzada,
així com els mecanismes que utilitza l'entitat
per realitzar l'estimació d'aquesta previsió.
Així mateix, hem aplicat procediments de
confirmació i conciliació dels saldos de clients
més rellevants, en particular, els saldos amb el
Servei Català de la Salut.

Atenent la naturalesa i significació en el
conjunt dels comptes anuals dels ingressos
indicats, i de la complexitat a l’hora de realitzar
les estimacions al tancament de l’exercici pels
serveis pendents de facturar, aquests han
estat considerats com un aspecte rellevant en
l’auditoria.
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Aspecte rellevant

Treball Realitzat

Provisions i remuneracions pendents de pagament (Notes 7.1.d i 12)
Al tancament de l’exercici 2019, figuren en el
passiu a curt termini del balanç de situació de
la Fundació, remuneracions pendents de
pagament així com diverses provisions per
litigis amb el personal.
Atenent la naturalesa i significació en el
conjunt dels comptes anuals de les
remuneracions pendents de pagament i de
les provisions per obligacions amb el personal
i per altres responsabilitats, i la necessitat de
realització d’estimacions per part de la
direcció en la determinació dels imports
registrats, han estat considerats com un
aspecte rellevant en l’auditoria.

Pel que fa a la verificació de les estimacions
realitzades,
els
nostres
procediments
d’auditoria han consistit, entre d’altres en:
L’anàlisi dels criteris i procediments aplicats a
l’hora de valorar les estimacions realitzades,
atenent tant el conveni col·lectiu d’aplicació,
com altres acords en quant a les obligacions
contretes amb els treballadors pendents de
liquidar al tancament de l’exercici.
L’obtenció de la confirmació externa per part
dels advocats de la Fundació valorant el riscos
contingents provisionats.
La realització de procediments analítics
consistents en la revisió de la raonabilitat en
relació a l’evolució de les provisions i
remuneracions pendents de liquidar així com
la revisió de l’import efectivament liquidat a
data d’emissió del present informe.

Operacions amb part vinculades (nota 16 de la memòria)
Tal i com es detalla la nota 16, la Fundació
participa en els fons propis de diverses
entitats amb les que s’han realitzat operacions
significatives durant l’exercici 2019.
En aquest sentit la Fundació rep serveis de
formació, comptabilitat i administració del
Serveis Assistencials del Baix Empordà AIE,
serveis de neteja i alimentació i cafeteria per
part d’ Emporhotel, AIE, i serveis informàtics
per part de Emporsis, AIE.

Els nostres procediments d’auditoria han
inclòs, entre d’altres, la revisió de la
documentació per la qual es regula la
prestació de serveis entre les parts així com
del criteri de repercussió de la despesa per
part de les entitats que presten els serveis.
Així mateix s’han conciliat les operacions de
l’exercici 2019 i els saldos entre les entitats
vinculades a 31 de desembre de 2019.

Degut a la significativitat de les operacions de
l’exercici 2019 així com dels saldos a 31 de
desembre de 2019 en el conjunt dels comptes
anuals, considerem les operacions i saldos
amb parts vinculades un aspecte rellevant de
l’auditoria.
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Paràgraf d’èmfasi
Cridem l’atenció sobre la nota 1 de la memòria, on s’indica que en data 6 de febrer de 2018, el
Consell de Govern del Consorci Assistencial del Baix Empordà va acordar la dissolució i extinció
del Consorci, mitjançant la cessió global dels actius i passius a la Fundació Hospital de Palamós.
Aquesta cessió s’ha realitzat amb efectes comptables 1 de gener de 2019 i un cop el Servei Català
de la Salut ha resolt favorablement la successió a favor de la Fundació dels contractes de gestió
de serveis sanitaris d’atenció primària en l’àmbit de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de Palamós,
Palafrugell, La Bisbal de l’Empordà i Torroella de Montgrí.
Per aquest motiu, l’activitat desenvolupada pel Consorci ha estat assumida per la Fundació
Hospital de Palamós a l’exercici 2019, el que ha comportat l’assumpció de la totalitat dels actius i
passius provinents del Consorci i de les despeses i ingressos derivats de l’activitat que aquest
venia desenvolupant.
La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió.
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 la Fundació, de conformitat
amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern
que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció
material, a causa de frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat
de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les
qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat
en funcionament excepte si el Patronat té la intenció de liquidar la Fundació 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
conté 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 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.
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent 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 pel Patronat.

•

Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi comptable
d’entitat 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 la Fundació per continuar com a
entitat 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 d’auditoria obtinguda fins
a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser
la causa que l’entitat deixi de ser una entitat 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 de l’entitat 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 les qüestions que han estat objecte de comunicació al Patronat de l’entitat, determinem
les 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.
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Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o
reglamentàries prohibeixin revelar públicament la qüestió.

Barcelona, 10 de juny de 2020
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L.
Nº ROAC S0206
digitalmente
39334508T Firmado
por 39334508T PERE
PERE RUIZ (R: RUIZ (R: B58671710)
Fecha: 2020.06.10
B58671710) 10:21:16 +02'00'

“Aquest informe es correspon amb el segell
distintiu núm. 20/20/08277 emès pel Col·legi de
Censors Jurats de Comptes de Catalunya.”

Pere Ruiz Espinós
Nº ROAC 15844
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Comptes anuals
exercici 2019
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
BALANÇ DE SITUACIÓ

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat Intangible
Aplicacions Informàtiques
II. Immobilitzat Material
Terrenys i béns naturals
Construccions
Instal·lacions Tècniques
Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips processos d'informació
Immobilitzat cedit en ús
Immobilitzacions materials en curs
V. Inversions d'entitats del grup i associades a llarg termini
Instruments de Patrimoni
VI. Inversions Financeres a llarg termini
Instruments de Patrimoni
Altres actius financers
B - ACTIU CORRENT
II. Existències
Fàrmacs
Material sanitari de consum
Productes no sanitaris
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
Altres deutors
V. Inversions financeres a curt termini
Altres actius financers
VI. Periodificacions a curt termini.
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

Notes
memòria
5
6

7.1.a
7.1.a

9

7.1.b
16.2
7.1.a

7.1.e

Exercici 2019

Exercici 2018

17.592.366,13
60.023,58
60.023,58
17.417.860,77
2.139.308,97
6.978.690,98
1.049.953,86
2.320.092,14
100.487,78
61.384,98
562.775,59
172.683,57
2.323.846,73
1.708.636,17
17.808,10
17.808,10
96.673,68
0,00
96.673,68
21.372.447,08
1.274.428,53
375.556,09
483.521,38
415.351,06
14.944.196,75
14.904.234,53
1.387,21
38.575,01
12.500,00
12.500,00
13.721,22
5.127.600,58
5.127.600,58
38.964.813,21

15.081.388,11
56.511,58
56.511,58
14.939.142,98
2.139.308,97
7.080.778,28
982.329,64
2.897.163,39
104.442,65
37.556,72
315.669,97
74.646,73
42.262,93
1.264.983,70
12.005,06
12.005,06
73.728,49
12.500,00
61.228,49
17.950.888,34
1.150.757,55
366.331,90
410.647,35
373.778,30
11.720.253,99
11.554.590,39
154.721,03
10.942,57
12.500,00
12.500,00
8.378,31
5.058.998,49
5.058.998,49
33.032.276,45
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
BALANÇ DE SITUACIÓ

PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacional o fons propis
III. Reserves
Altres Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors
Romanent
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
Altres provisions
II Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers
C) PASSIU CORRENT
III. Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers
V. Creditors per activitatss i altres comptes a pagar
Proveïdors
Proveïdors, entitats del grup i associades
Creditors varis
Personal (Remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Notes
memòria
8

3
7.2/14

12.1
7.1.c

7.1.d

7.1.d
16.2

Exercici 2019

Exercici 2018

18.087.829,04
9.522.320,60
579.369,80
7.776.567,52
7.776.567,52
1.156.342,27
1.156.342,27
10.041,01
8.565.508,44
7.217.233,85
0,00
0,00
7.217.233,85
2.167.959,87
5.049.273,98
13.659.750,32
822.124,67
753.469,51
68.655,16
12.837.625,65
4.188.039,75
209.033,32
1.122.497,70
5.262.418,40
2.055.636,48
38.964.813,21

13.922.729,82
6.104.650,99
579.369,80
4.368.938,92
4.368.938,92
1.148.979,81
1.148.979,81
7.362,46
7.818.078,83
7.761.901,83
597.332,48
597.332,48
7.164.569,35
2.031.273,43
5.133.295,92
11.347.644,80
529.363,17
456.728,83
72.634,34
10.818.281,63
4.095.323,50
858.430,90
501.313,30
3.933.430,08
1.429.783,85
33.032.276,45
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
COMPTE DE RESULTATS

Pèrdues i Guanys
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Ingressos per les activitats
a) Servei Català de la Salut i altres entitats públiques
b) Asseguradores i particulars
c) Altres
5. Aprovisionaments
a) Consum Fàrmacs
b) Consum de material sanitari
c) Consum d'altres proveïments
d) Treballs realitzats per altres empreses
6. Altres Ingressos d'Explotació
a) Ing. accessoris i altres de gestió corrent
b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors

Notes
memòria
11.5

11.1

14
11.2

11.3

a1) Investigació i desenvolupament

Exercici 2019

Exercici 2018

76.995.852,06
72.221.358,52
4.774.493,54
0,00
-24.208.730,18
-6.761.040,10
-5.705.319,34
-1.873.381,51
-9.868.989,23
1.586.047,36
1.371.085,14
214.962,22
-50.782.588,05
-39.517.051,76
-11.265.536,29
-2.863.513,68
-2.654.648,72

60.454.797,17
52.888.030,32
4.056.098,85
3.510.668,00
-21.700.604,65
-6.870.972,62
-4.852.867,02
-2.083.936,17
-7.892.828,84
1.249.448,87
1.037.995,55
211.453,32
-37.105.344,44
-29.328.299,46
-7.777.044,98
-2.392.209,06
-2.185.710,72

-48.151,86

-16.675,23

a2) Arrendaments i cànons

-153.507,65

-86.281,90

a3) Reparacions i conservació

-943.551,42

-893.397,92

a4) Serveis professionals independents

-201.626,15

-146.988,92

a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Publicitat i propaganda
a8) Subministraments
a9) Altres serveis

b) Tributs
c) Pèrdues, deterioració i variació de provisions per oper. des les activitat
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financeres i altres
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
Resultats per alienacions i altres
13. Altres Resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
14. Ingressos financers
15. Despeses Financeres
Per deutes amb tercers
II) RESULTAT FINANCER
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
17. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI

7.1.b
5-6
14
12.1

7.1.b

11.4

8

-6.755,20

-8.445,36

-162.074,24

-135.543,19

-26.918,31

-10.458,41

-980.284,98

-806.610,40

-131.778,91

-81.309,39

-63.662,26
-145.202,70
-2.032.468,06
1.311.643,08
53.101,81
-25.454,30
-25.454,30
54.196,13
88.086,17
14,51
-78.059,67
-78.059,67
-78.045,16
10.041,01

-42.353,00
-164.145,34
-1.777.526,12
1.244.530,35
40.417,97
-21.131,86
-21.131,86
101.325,79
93.704,02
38,65
-86.380,21
-86.380,21
-86.341,56
7.362,46

10.041,01

7.362,46
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS- SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BIAX EMPORDÀ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
ESTATS D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net
I. Per valoració instruments financers
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos
V. Efecte Impositiu
VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda
B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN
Transferències al compte de pèrdues i guanys
VII. Per valoració instruments financers
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses
VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts
X. Efecte Impositiu
XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per la venda
C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Notes de
la
Memòria
3

14

7.2/14

Exercici

Exercici

2019

2018

10.041,01

7.362,46

258.567,96

290.002,36

258.567,96

290.002,36

-1.316.662,27 -1.244.530,35

-1.316.662,27 -1.244.530,35
-1.048.053,30
-947.165,53

4

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017
Ajustos per canvis de criteri de l'exercici
Ajustos per errors de l’exercici
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018
Total ingressos i despeses reconegudes
Operacions amb socis o propietaris
Augment de capital
(–) Reduccions de capital
Altres operacions amb socis o propietaris
Altres variacions del patrimoni net
Aplicació del Resultat
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018
Ajustos per canvis de criteri de l'exercici
Ajustos per errors de l'exercici
SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019
Total ingressos i despeses reconegudes
Operacions amb socis o propietaris
Augment de capital
(–) Reduccions de capital
Altres operacions amb socis o propietaris
Altres variacions del patrimoni net (Consorci)
Aplicació del Resultat
SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019
4.368.938,92

4.368.938,92

579.369,80

579.369,80

579.369,80

4.368.938,92

579.369,80

7.776.567,52

3.407.628,60

4.368.938,92

Reserves

579.369,80

Fons Social

7.362,46
1.156.342,27

-7.362,46
10.041,01

7.362,46
10.041,01

-2.427,20
7.362,46

2.427,20
1.148.979,81

1.148.979,81

2.427,20
7.362,46

2.427,20

Excedents de
l'exercici

1.146.552,61

Excedents
d'exercicis
anteriors
1.146.552,61

FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
ESTATS TOTALS DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

8.565.508,44

1.805.523,92

7.818.078,83
-1.058.094,31

7.818.078,83

8.772.606,82
-954.527,99

Subvencions
Donacions i
llegats rebuts
8.772.606,82

5.213.152,52
0,00
18.087.829,04

13.922.729,82
-1.048.053,30

13.922.729,82

14.869.895,35
-947.165,53

14.869.895,35

Total
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
EXERCICI TANCAT A 31.12.2019
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
NOTES
A)
1.
2.

3.

4.

5.
B)
6.

7.
8.
C)
9.

10.
a)
b)
11.
12.
D)
E)

FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
Resultat de l'exercici abans d'impostos
Ajustos del resultat
Amortització de l'immobilitzat (+)
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
Variació de provisions (+/-)
Imputació de subvencions (-)
Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)
Ingressos financers (-)
Despeses financeres (+)
Canvis al capital corrent
Existències (+/-)
Deutors i altres comptes per cobrar (+/-)
Altres actius corrents (+/-)
Creditors i altres comptes per pagar (+/-)
Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació
Pagament d'interessos (-)
Cobrament d'interessos (+)
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4)
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
Pagament per inversions (-)
Immobilitzat Intangible i Material
Altres actius financers
Aportació tresoreria inicial CABE
Cobraments per desinversions (+)
Altres actius financers
Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)
FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
Cobrament i pagament per instruments de patrimoni
Emissió d'instruments de patrimoni
Subvencions, donacions i legats rebuts
Cobrament i pagament de passiu financer
Emissió
Deutes amb entitats de crèdit
Devolució i amortització
Deutes amb entitats de crèdit
Pagaments per dividends i remun. i altres instruments de patrimoni
Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11)
Efecte de les variacions dels tipus de canvi
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 + D)
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici.
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Exercici 2019
10.041,01

Exercici 2018
7.362,46

85.353,82

764.196,56

5-6

2.032.468,06

1.777.526,12

92.100,89

0,00

12.1
14
5-6

-831.071,51

123.727,37

-1.311.643,08

-1.244.530,35

25.454,30

21.131,86

11.4

-14,51

-38,65

78.059,67

86.380,21

-741.329,38

402.364,85

9
7.1.b

-28.836,54

-87.418,49

-1.490.800,38

-51.234,49

-5.342,91

2.606,08

7.1.d

783.650,45

538.411,75

-78.045,16

-86.341,56

-78.059,67

-86.380,21

11.4

5-6
7.1.a

7.1.a

7.1.e
7.1.e

14,51

38,65

-723.979,71

1.087.582,31

435.555,80

-1.694.577,20

-1.213.809,31

-1.672.689,13

-17.750,77

-21.888,07

1.667.115,88

0,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

448.055,80

-1.682.077,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

344.526,00

774.831,21

890.155,95

1.262.407,60

890.155,95

1.262.407,60

-545.629,95

-487.576,39

-545.629,95
0,00

-487.576,39
0,00

344.526,00

774.831,21

68.602,09

180.336,32

5.058.998,49

4.878.662,17

5.127.600,58

5.058.998,49
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FUNDACIÓ HOSPITAL DE PALAMÓS-SERVEIS DE SALUT INTEGRATS BAIX EMPORDÀ
Memòria de l’exercici anual a 31 de desembre de 2019
1.

Activitat de l’ entitat

La Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà, és una fundació benèfica, amb
personalitat jurídica pròpia, que es regeix pel seus Estatuts i la legislació vigent en matèria de Fundacions.
La Fundació es va constituir per portar a terme la voluntat expressada per Mossèn Miquel Costa en el seu darrer
testament firmat a l’Escala el 6 de maig de 1761, té vocació de permanència i està constituïda amb durada
indefinida.
En data 25 de novembre de 2013 es va modificar la seva denominació social, fins al moment Fundació Mossèn
Miquel Costa-Hospital de Palamós, per la Fundació Hospital de Palamós. Posteriorment, en data 19 de juny de
2019, ha estat novament modificada la seva denominació social, essent a partir d’aquesta data Fundació
Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
La Fundació té per objecte:
x

Amb caràcter general, la prestació de serveis sanitaris, sociosanitaris i socials als usuaris beneficiaris de
la Seguretat Social, mitjançant els diversos contractes subscrits amb el Servei Català de la Salut, la
Direcció General de l’Autonomia Personal i Discapacitat i altres entitats asseguradores. Els servies es
presten de manera prioritària en l’àmbit de la comarca del Baix Empordà, coordinant i integrant els
diferents estaments i nivells assistencials, d’acord amb el model d’atenció a la salut integrat, que
contempli les activitats assistencials i totes les activitats de promoció de la salut, prevenció, rehabilitació
i atenció psicosocial.

x

Amb caràcter específic, l’atenció primària de salut, l’assistència hospitalària, l’atenció sociosanitària i
social, la salut mental, la docència, la recerca, la divulgació científica i la formació continuada, i totes les
que estiguin directa o indirectament relacionades amb les finalitats esmentades anteriorment i que
acordi el Patronat.

Durant l'exercici 2019 la Fundació ha desenvolupat la seva activitat principal de prestació de serveis sanitaris i
d'assistència, havent-se complert amb les finalitats fundacionals establertes.
L'any 1994, es va crear el Consorci Assistencial del Baix Empordà. Aquest estava constituït pel Consell Comarcal
del Baix Empordà i la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà.
L'agost del 2001, es va constituir una Agrupació d'Interès Econòmic anomenada SERVEIS DE SALUT INTEGRATS
DEL BAIX EMPORDÀ per prestar serveis de suport logístic i administratius als seus socis. Aquesta Agrupació es va
constituir inicialment per la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà i el Consorci
Assistencial del Baix Empordà. Posteriorment es va incorporar l'empresa Emporhotel, A.I.E. i Emporsis, A.I.E.
Al juny del 2009, es va constituir una Agrupació d'Interès Econòmic anomenada EMPORHOTEL per prestar
serveis d'hoteleria als seus socis. Aquesta Agrupació es va formalitzar per la Fundació Hospital de PalamósServeis de Salut Integrats Baix Empordà juntament amb el Consorci Assistencial del Baix Empordà i la Fundació
Palafrugell Gent Gran. Posteriorment l’any 2012 es va incorporar la Fundació Salut Empordà.
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Al novembre del 2011, es va constituir una Agrupació d'Interès Econòmic anomenada EMPORSIS per prestar
serveis d'informàtica als seus socis. Aquesta Agrupació es va constituir per la Fundació Hospital de PalamósServeis de Salut Integrats Baix Empordà, el Consorci Assistencial del Baix Empordà i la Fundació Salut Empordà.
En data 6 de febrer de 2018, el Consell de Govern del CABE va acordar la dissolució i extinció del Consorci
mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà. Aquesta cessió s’ha dut a terme amb efectes comptables d’1 de gener de 2019 i, en
conseqüència, d’acord amb la norma de valoració 21 del Pla General de Comptabilitat (operacions entre entitats
del grup), en aquesta data s’ha incorporat a la Fundació el valor dels actius i passius cedits pel Consorci a 31 de
desembre de 2018, que són els que detallem a continuació :

ACTIU
A) ACTIU NO CORRENT
II. Immobilitzat Material
Construccions
Instal·lacions Tècniques
Maquinaria
Utillatge
Altres Instal·lacions
Mobiliari
Equips processos d'informació
Immobilitzat cedit en ús
V. Inversions d'entitats del grup i associades a llarg termini
Instruments de Patrimoni
VI. Inversions Financeres a llarg termini
Altres actius financers
B - ACTIU CORRENT
II. Existències
Material sanitari de consum
Productes no sanitaris
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar
Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis
Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades
Altres deutors
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)

Exercici 2018
2.514.570,40
2.491.972,94
427.856,84
39.174,61
123.624,66
3.841,31
26.413,19
29.860,93
35.677,48
1.805.523,92
5.803,04
5.803,04
16.794,42
16.794,42
4.931.756,73
94.834,44
30.211,15
64.623,29
3.169.806,41
2.454.105,61
694.707,93
20.992,87
1.667.115,88
1.667.115,88
7.446.327,13
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PATRIMONI NET I PASSIU
A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis
I. Fons dotacional o fons propis
III. Reserves
Altres Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors
Romanent
VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
A-3) Subvencions donacions i llegats rebuts
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
Altres provisions
C) PASSIU CORRENT
V. Creditors per activitatss i altres comptes a pagar
Proveïdors
Proveïdors, entitats del grup i associades
Creditors varis
Personal (Remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

Exercici 2018
5.213.148,96
3.407.628,61
97.059,16
2.557.680,30
2.557.680,30
750.116,49
750.116,49
2.772,66
1.805.520,35
233.739,03
233.739,03
233.739,03
1.999.439,14
1.999.439,14
155.701,52
291.136,53
85.130,97
1.040.173,49
427.296,63
7.446.327,13

L’Òrgan de Govern de la Fundació és el Patronat, tal com s’estableix a l’article 17 dels Estatuts.
El detall dels membres del Patronat a 31 de desembre de 2019 és el següent:

Nom

Membre

Sr. Lluís Puig Martorell

President

Ajuntament de Palamós

Sr. Joan Manel Loureiro Vall

Vicepresident

Consell Comarcal del Baix Empordà

Mn. Pere Narbon Font

Vocal

Parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós

Sra. Maria Puig Ferrer

Vocal

Ajuntament de Palamós

Sra. Sílvia Romero Quesada

Vocal

Consell Comarcal del Baix Empordà

Sr. Antoni Ferrer Cardó

Vocal

Vilatà de Palamós

Sra. Montserrat Cargol Ramon

Vocal

Vilatana de Palamós

Sra. Teresa Renart Martinench

Vocal

A proposta del Consell Comarcal del Baix Empordà

Sr. Xavier Puigjaner Pérez

Vocal

A proposta del Consell Comarcal del Baix Empordà
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2. Bases de presentació dels comptes anuals
Els presents Comptes Anuals han estat preparats a partir del Registres Comptables de la Fundació a 31 de
desembre de 2019. La comptabilitat és mantinguda de forma mecanitzada i d'acord als principis i normes de
valoració establertes pel Pla General de Comptabilitat de les Fundacions.

2.1. Imatge fidel
Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables de l’entitat i s’hi han aplicat
les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera, dels resultats de l’entitat i la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos d’efectiu.

2.2. Principis comptables aplicats
En la preparació del Balanç de Situació i Compte de Pèrdues i Guanys adjunts, han estat aplicats els
principis comptables obligatoris establerts al Pla General de Comptabilitat de les Fundacions.

2.3. Aspectes crítics en la valoració i estimació de la incertesa
En l’elaboració dels Comptes Anuals adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades per la Direcció de la
Fundació per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que figuren registrats
en les mateixes. Les principals estimacions aplicades en els Comptes Anuals han estat les següents:

x

L’avaluació de possibles pèrdues per deteriorament de crèdits (veure Nota 7.1.b)

x

La vida útil dels actius materials e intangibles (veure Nota 5 i 6)

x

La valoració dels serveis pendents de facturació (veure Nota 7.1.b)

x

La valoració dels imports de les provisions (veure Nota 12)

Aquestes estimacions han estat realitzades en base a la millor estimació disponible en el tancament de
l’exercici 2019, no obstant es possible que fets posteriors que puguin ocórrer en el futur obliguin a la seva
modificació, incrementant-les o reduint-les, en propers exercicis, el que comportaria una modificació de
manera prospectiva.

2.4. Comparació de la informació
Es presenta el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i
l’Estat de Fluxos d’Efectiu pels exercicis 2019 i 2018, de manera que resulten comparables entre sí d’acord
amb allò que estableix el Decret 259/2008 de 23 de desembre, en quant a l’estructura, però no en quant als
imports, degut a la cessió global dels actius i passius del Consorci Assistencial del Baix Empordà a la
Fundació, cessió que s’ha dut a terme amb efectes comptables d’1 de gener de 2019 tal com es detalla a la
nota 1 i a que l’activitat que desenvolupa el Consorci s’ha integrat a partir del 1 de gener de 2019 a la
Fundació.
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2.5. Elements recollits a diverses partides
No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç de Situació ni del Compte
de Pèrdues i Guanys, a excepció dels passius financers a llarg termini, que pel import del venciment a curt
termini figuren registrats com a passiu corrent, tal i com es detalla a la nota 7.1.c.

2.6. Canvis en criteris comptables
Durant l’exercici 2019 no s’han produït canvis en els criteris comptables respecte els aplicats en l’exercici
2018 per la Fundació.

2.7. Correcció d’errors
En l’elaboració dels presents comptes anuals no s’ha posat de manifest l’existència d’errors significatius que
facin necessària la modificació dels imports reflectits en els comptes anuals de l’exercici 2018.

3. Aplicació de resultats
La proposta d’aplicació del resultat és la següent:

BASE DE REPARTIMENT

Euros

Saldo compte de pèrdues i guanys
Total

10.041,01
10.041,01

APLICACIÓ

Euros

Excedents d'exercicis anteriors

10.041,01

Total

10.041,01

4. Normes de registre i valoració
Per a elaborar els comptes anuals per a l'exercici 2019, s’han utilitzat principalment les normes de valoració
següents:

4.1. Immobilitzacions intangibles
Les immobilitzacions intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició. Els impostos indirectes no
recuperables formen part del preu d’adquisició, les despeses de manteniment i conservació que no representen
una millora de la vida útil, o un augment de la productivitat dels béns, són considerades com a despeses de
l’exercici i imputats de forma directa al compte de Pèrdues i Guanys.
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Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.
Els actius intangibles amb vida útil finita s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil. Els percentatges
d’amortització aplicats han estat els següents:

Concepte
Aplicacions Informàtiques

Coeficient 2019
25%

Coeficient 2018
25%

No existeixen partides que figurin a l’actiu per una determinada quantitat fixa, ni s’han practicat actualitzacions
de valor per alguna Llei d’Actualització de Balanços.
4.2. Immobilitzacions materials
Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment d’acord amb el preu d’adquisició. En el
preu d’adquisició s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes fins a l’entrada en funcionament del bé,
els impostos indirectes no recuperables, les despeses estimades de desmantellament i retirada.
Les despeses financeres meritades fins la posada en marxa de l’immobilitzat es consideren un major cost
d’adquisició.
Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les pèrdues per
deteriorament reconegudes.
Les despeses de manteniment i conservació que no representen una millora de la vida útil, o un augment de la
productivitat dels béns, són considerades com a despeses de l’exercici i imputats de forma directa al compte de
Pèrdues i Guanys. Els costos d’ampliació, modernització o millores que representen un augment de la
productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels béns es capitalitzen com a major cost
dels béns corresponents.
Els béns cedits en ús, que s'han registrat en contrapartida contra patrimoni net, s'imputen a resultats com a
ingressos de l'exercici en proporció a la dotació de l'amortització o deteriorament efectuada en el període
corresponent dels elements d'immobilitzat cedits en ús. S’inclou dins d’aquesta partida els centres cedits en ús
pel Departament de Salut (CAP La Bisbal, CAP Palafrugell i Consultori de l’Estartit) provinents del Consorci
Assistencial del Baix Empordà.
Els elements d’immobilitzat material amb vida útil finita s’amortitzen de forma lineal basat en la seva vida útil.
Els percentatges d’amortització aplicats han estat els següents:

Concepte
Edificis i altres construccions
Altre immobilitzat material
Equips processos informàtics

Coeficient 2019
3,33%
10%
25%

Coeficient 2018
3,33%
10%
25%
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4.3. Arrendaments
Els arrendaments es qualifiquen com financers sempre que de les condicions dels mateixos es dedueixi que
s’han transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte. La resta
d’arrendaments es registren com arrendaments operatius.
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com a immobilitzat intangible o
material, i al passiu del balanç de situació al inici de l’arrendament pel valor més petit entre el valor raonable de
l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats.
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de pèrdues i guanys
durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada pel pagament d’aquestes.
La Fundació disposa al tancament de l’exercici d’un arrendament qualificats com a financer, registrat
comptablement a la partida d’ ”equipaments mèdics i assistencials” (maquinària).

4.4. Instruments financers
D’acord amb la definició continguda en el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions, un “instrument
financer” és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer
o a un instrument de patrimoni en una altra empresa.
La Fundació , atesa la seva naturalesa i activitat disposa dels següents instruments financers, classificats d’acord
amb les categories establertes pel Pla General de Comptabilitat de les Fundacions:
4.4.a) Actius Financers
x

Préstecs i Partides a cobrar.
Figuren classificats en aquesta categoria, tots aquells actius recollits en el balanç de situació
originats tant pels crèdits per operacions comercials, derivats de la prestació de serveis realitzada
per la Fundació com els crèdits per operacions no comercials derivades d’altres operacions no
vinculades directament a l’activitat de l’entitat.
Aquests actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són
reconeguts a cost amortitzat. El reconeixement dels interessos meritats, cas de produir-se,
s’efectua en funció del seu tipus d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament, es
registra directament en el compte de pèrdues i guanys.
L’ interès efectiu es correspon amb el tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial de
l’instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment.

x

Inversions en el patrimoni d’empreses del grup multigrup i associades
Les inversions en patrimoni en les empreses SSIBE,AIE, EMPORHOTEL,AIE, i EMPORSIS, AIE, com a
empreses vinculades, s’han valorat seguint els criteris que estableix la norma 13a de L’elaboració
dels Comptes Anuals i s’han tractat de forma individualitzada, no incloent aquesta partida en
altres categories.
Les inversions en el patrimoni de les empreses vinculades SSIBE, AIE, EMPORHOTEL, AIE, i
EMPORSIS, AIE es valora inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació
lliurada més els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles.
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Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament en comparació amb el Patrimoni net.
x

Baixa d’actius financers
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i
els avantatges inherents a la propietat de l’actiu financer.

4.4.b) Passius Financers
x Dèbits i partides a pagar
Figuren classificats en aquesta categoria els dèbits comercials que s’originen en la compra de béns i
serveis per operacions comercials derivades de l’activitat de la Fundació, així com els dèbits per
operacions no comercials, derivades d’altres operacions no vinculades directament a l’activitat de
l’entitat.
Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació
rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, essent registrats
posteriorment pel seu cost amortitzat
Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de realització és inferior a 12
mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. Es donen de baixa quan
l’obligació s’ha extingit.

4.5. Existències
Els béns que composen la partida d'existències es troben valorats inicialment al seu preu d’adquisició. Els
impostos indirectes únicament s’inclouen en el preu d’adquisició si no són recuperables directament de la
hisenda pública. Les despeses financeres associades a les existències que necessitin un període de temps
superior a un any per estar en disposició de ser venudes s’inclouen en el preu d’adquisició.
Per a la valoració de les existències s’aplica el criteri del preu mig ponderat (P.M.P).
4.6. Impost sobre beneficis
La Fundació, en tant que entitat sense afany de lucre, és una entitat subjecta a l’Impost sobre Societats i sotmesa al
règim especial previst a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les Entitats Sense Afany de Lucre i
dels Incentius Fiscals al Mecenatge.
4.7. Ingressos i despeses
Els ingressos i les depeses es valoren al valor raonable de la contraprestació rebuda, o a pagar i representen els
imports a cobrar o pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts en el marc ordinari de
l'activitat, menys descomptes, devolucions, impost sobre el valor afegit no deduïble (% prorrata) i altres
impostos relacionats amb les operacions.
A aquests efectes, l'ingrés o bé la despesa es produeix en el moment que es cedeixin o es rebin, els riscos i
beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.
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4.8. Provisions i contingències
Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en què s’han de
cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible de l’ import necessari
per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, registrant-se els ajustos que sorgeixen per l’actualització de la
provisió com una despesa financera a mida que es merita.
Les provisions i contingències estan valorades a data de tancament pel valor actual de la millor estimació
possible de l’ import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació.

4.9. Registre i valoració de despeses de personal
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència del
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva.
Així mateix, dins la partida de remuneracions pendents de pagament es troben comptabilitzades les retribucions
al personal meritades en el present exercici i que seran liquidades en l’exercici següent.

4.10.

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions registrades tenen la consideració de no reintegrables i es reconeixen inicialment pel seu valor
raonable quan es té la certesa que la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions
establertes, incrementant directament el patrimoni net.
Es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i racional de forma
relacionada amb les despeses derivades de la subvenció.
Figura comptabilitzat el valor de les cessions d’ús efectuades pel departament de Salut (CAP La Bisbal, CAP
Palafrugell i Consultori de l’Estartit).
Aquestes subvencions d’acord amb els criteris establerts pel nou Pla General de Comptabilitat han estat incloses
dins del Patrimoni Net, i es minora el seu saldo per l’import actual amortitzat imputada a ingressos de l’exercici.

4.11.

Transaccions entre parts vinculades

Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. Si s’escau,
si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferència atenent a la realitat
econòmica de l’operació.

15

5. Immobilitzat intangible
Els moviments dels saldos que componen l'epígraf d’immobilitzat intangible del balanç de situació ha estat el
següent:

Concepte

Saldo
31.12.17

Patents, llicències, marques i similars
A.A. Patents, llicències, marques i similars
Total Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques
A.A. Aplicacions informàtiques
Total Aplicacions informàtiques
Immobilitzat Intangible
Amort. Acumulada Immobilitzat Intangible
Immobilitzat Intangible Net

1.520,76
-1.520,76
0,00
329.217,81
-252.144,23
77.073,58
330.738,57
-253.664,99
77.073,58

Concepte

Saldo
31.12.18

Patents, llicències, marques i similars
A.A. Patents, llicències, marques i similars
Total Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques
A.A. Aplicacions informàtiques
Total Aplicacions informàtiques
Immobilitzat Intangible
Amort. Acumulada Immobilitzat Intangible
Immobilitzat Intangible Net

1.520,76
-1.520,76
0,00
331.467,20
-274.955,62
56.511,58
332.987,96
-276.476,38
56.511,58

Altes

Baixes

1.520,76
-1.520,76
0,00
331.467,20
-274.955,62
56.511,58
332.987,96
-276.476,38
56.511,58

2.249,39
-22.811,39
-20.562,00
2.249,39
-22.811,39
-20.562,00

Cessió Actius
Consorci
4.420,76
-4.420,76
0,00
11.971,25
-11.971,25
0,00
16.392,01
-16.392,01
0,00

Saldo
31.12.18

Altes

30.781,19
-27.269,19
3.512,00
30.781,19
-27.269,19
3.512,00

Saldo
31.12.19
5.941,52
-5.941,52
0,00
374.219,64
-314.196,06
60.023,58
380.161,16
-320.137,58
60.023,58

Existeixen bens totalment amortitzats al tancament de l’exercici 2019 i 2018 per import de 266.682,45€ i
241.886,99€ respectivament. El detall és el següent:

Descripció
Marques i patents
Aplicacions informàtiques
Bens totalment amortitzats

2019
5.941,52
260.740,93
266.682,45

2018
1.520,76
240.366,23
241.886,99
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6. Immobilitzat Material
Els moviments dels saldos que componen l'epígraf d'Immobilitzat material del balanç de situació ha estat el
següent:
Concepte
Terrenys
Total Terrenys Nets
Cons trucci ons
A.A. de Construccions
Total Construccions Netes
Ins tal ·la ci ons Tècni ques
A.A. d'Instal·lacions Tècniques
Total Instal·lacions Tècniques Netes
Ma qui nà ri a
A.A. de Maquinària
Total Maquinària Neta
Util l a tge
A.A. d'Utillatge
Total Utillatge Net
Al tres Ins tal ·la ci ons
A.A. d'Altres Instal·lacions
Total Mobiliari Net
Mobi l i a ri
A.A. de Mobiliari
Total Mobiliari Net
Equi ps de proces s . Informà tic
A.A. d'Equips de process. Informàtics
Total Equips de Proc. Informàtic Net
Equi ps de proces s . Informà tic
A.A. d'Equips de process. Informàtics
Total Equips de Proc. Informàtic Net
Immobilitzat material en curs
Total Immobilitzat Material
Amort. Acumulada Immobilitzat Material
IMMOBILITZAT MATERIAL NET

Saldo
31.12.2017
2.139.308,97
2.139.308,97
16.823.821,31
-9.259.704,94
7.564.116,37
12.812.650,04
-11.446.693,43
1.365.956,61
11.311.436,93
-8.290.628,65
3.020.808,28
458.111,80
-374.412,16
83.699,64
3.578.215,43
-3.545.328,86
32.886,57
3.286.040,82
-2.904.644,32
381.396,50
1.866.270,65
-1.801.430,83
64.839,82
1.866.270,65
-1.801.430,83
64.839,82
101.474,70
52.377.330,65
-37.622.843,19
14.754.487,46

Altes

4.404,40
-487.742,49
-483.338,09
51.101,29
-434.728,26
-383.626,97
593.045,98
-653.451,35
-60.405,37
41.734,15
-20.991,14
20.743,01
12.372,79
-7.702,64
4.670,15
45.325,41
-110.956,74
-65.631,33
48.949,02
-39.142,11
9.806,91
48.949,02
-39.142,11
9.806,91
1.163.509,00
1.960.442,04
-1.754.714,73
205.727,31

Baixes

-130.206,73
109.230,13
-20.976,60

-41.818,24
41.723,04
-95,20
-14.562,94
14.562,94
-14.562,94
14.562,94

-186.587,91
165.516,11
-21.071,80

Saldo
31.12.2018
2.139.308,97
2.139.308,97
16.828.225,71
-9.747.447,43
7.080.778,28
12.863.751,33
-11.881.421,69
982.329,64
11.774.276,18
-8.834.849,87
2.939.426,31
499.845,95
-395.403,30
104.442,65
3.590.588,22
-3.553.031,50
37.556,72
3.289.547,99
-2.973.878,02
315.669,97
1.900.656,73
-1.826.010,00
74.646,73
1.900.656,73
-1.826.010,00
74.646,73
1.264.983,70
54.151.184,78
-39.212.041,81
14.939.142,98
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Concepte
Terrenys
Total Terrenys Nets
Cons trucci ons
A.A. de Construccions
Total Construccions Netes
Ins tal ·la ci ons Tècni ques
A.A. de Instal·lacions Tècniques
Total Instal·lacions Tècniques Netes
Ma qui nà ri a
A.A. de Maquinària
Total Maquinària Neta
Util l a tge
A.A. de Utillatge
Total Utillatge Net
Al tres Ins tal ·la ci ons
A.A. de Altres Instal·lacions
Total Mobiliari Net
Mobi l i a ri
A.A. de Mobiliari
Total Mobiliari Net
Equi ps de proces s . Informà tic
A.A. de Equips de process. Informàtics
Total Equips de Proc. Informàtic Net
Immobi l i tza t en ús
A.A. d'Immobilitzat en ús
Total Altre Immobilitzat
Immobilitzat material en curs
Total Immobilitzat Material
Amort. Acumulada Immobilitzat Material
IMMOBILITZAT MATERIAL NET

Saldo
31.12.2018
2.139.308,97
2.139.308,97
16.828.225,71
-9.747.447,43
7.080.778,28
12.863.751,33
-11.881.421,69
982.329,64
11.774.276,18
-8.834.849,87
2.939.426,31
499.845,95
-395.403,30
104.442,65
3.590.588,22
-3.553.031,50
37.556,72
3.289.547,99
-2.973.878,02
315.669,97
1.900.656,73
-1.826.010,00
74.646,73
0,00
0,00
0,00
1.264.983,70
54.151.184,78
-39.212.041,81
14.939.142,97

Cessió Actius
Consorci

985.345,21
-557.488,37
427.856,84
550.639,18
-507.040,94
43.598,24
489.080,41
-369.879,38
119.201,03
36.496,74
-32.655,43
3.841,31
30.407,22
-3.994,03
26.413,19
331.678,78
-301.817,85
29.860,93
326.688,19
-291.010,71
35.677,48
3.567.022,24
-1.761.498,32
1.805.523,92
6.317.357,97
-3.825.385,03
2.491.972,94

Altes

-519.093,32
-519.093,32
488.257,74
-464.051,30
24.206,44
431.430,74
-676.883,96
-245.453,22
15.090,57
-22.886,75
-7.796,18
7.875,74
-10.460,67
-2.584,93
160.782,04
-129.850,99
30.931,05
123.070,47
-60.711,11
62.359,36
67.622,67
-121.260,77
-53.638,10
728.283,70
2.022.413,67
-2.005.198,87
17.214,80

Baixes

-30.072,81
19.221,99
-10.850,82
-28.109,50
27.929,04
-180,46
-1.019.941,59
1.004.110,57
-15.831,02
-38.455,32
38.455,32

Traspassos

-954.163,73
476.912,77
-477.250,96

-184,85
184,85
-136.880,11
133.272,47
-3.607,64
-7.707,16
7.707,16

189.921,28
189.921,28

1.048.873,68
-476.912,77
571.960,91
-284.631,23
-1.261.351,34
1.230.881,40
-30.469,94

Saldo
31.12.2019
2.139.308,97
2.139.308,97
17.783.498,11
-10.804.807,13
6.978.690,98
13.874.538,75
-12.824.584,89
1.049.953,86
10.720.682,01
-8.400.589,87
2.320.092,14
512.977,94
-412.490,16
100.487,78
3.628.686,33
-3.567.301,35
61.384,98
3.835.049,98
-3.272.274,39
562.775,59
2.342.708,23
-2.170.024,66
172.683,57
4.683.518,59
-2.359.671,86
2.323.846,73
1.708.636,17
61.229.605,08
-43.811.744,31
17.417.860,77

Degut a la dissolució i extinció del Consorci Assistencial del Baix Empordà mitjançant la cessió global dels seus
actius i passius a la Fundació a efectes comptables d’1 de gener de 2019, l’immobilitzat material de la Fundació
recull l’immobilitzat material del Consorci per un valor net de 2.491.972,94€. (veure nota 1)
S'inclou dintre de l'immobilitzat material els terrenys cedits per l'Ajuntament de Palamós, en contrapartida del
Patrimoni net que consta en les escriptures atorgades, per a la construcció del Centre de Palamós Gent Gran i el
Cap Palamós.
El 30 d’abril de 2010 la Fundació i l’Ajuntament de Palamós van signar un contracte de cessió temporal de dret
d’ús d’una edificació que consisteix en un mas de pedra que es troba protegida dins del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni de Palamós per a usos sòcio-culturals i formatius vinculats amb el barri de Mas Guardia i
Cases Noves. Aquesta parcel·la de terreny situada en el terme municipal de Palamós, procedent d’una cessió
anterior, està valorada en 118.343,90€. En data 30 de juny de 2010 el Protectorat de la Generalitat de Catalunya
va autoritzar a la Fundació a cedir temporalment (30 anys) l’ús de dita finca a l’Ajuntament de Palamós.
A destacar que dins la partida d’Equipaments mèdics assistencials-Maquinària, la Fundació va adquirir l’any
2017 una Tomografia Axial Computeritzada (TAC) per import de 538.450,00€ mitjançant un arrendament
financer (veure 7.1.c.)
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A finals de l’exercici 2017 es van iniciar les obres de la planta baixa i zona quirúrgica de l’Hospital de Palamós.
Amb aquestes obres, en curs a data de formulació d’aquests Comptes Anuals, s’està remodelant tota la planta
baixa i part de l’àrea quirúrgica per tal de resoldre antigues mancances com la renovació de la cuina, la
separació dels circuits nets i bruts, l’ampliació dels vestidors i de la cafeteria, la creació d’una nova zona per a la
morgue, 2 noves sales blanques a farmàcia, nova esterilització, 1 sala d’endoscòpies nova i la renovació i
reubicació de la sala de procediments.
Aquesta obra afecta més de 3.000m2 i s’està realitzant en tres fases. L’inici es va dur a terme al desembre de
2017 i es preveu que finalitzin al mes d’agost del 2020, d’acord amb el projecte executiu de l’obra. Les fases
previstes són:
x
x
x

Fase 1: Vestidors, cuina i espai multiconfessional (desembre 2017 – juny 2018)
Fase 2: Cafeteria, accés, Direcció Assistencial, residus i morgue (juliol 2018 – març 2019)
Fase 3: Esterilització, quiròfan CMA, farmàcia, instal·lacions i manteniment (abril 2019 – agost 2020)

A 31 de desembre de 2019 s’ha registrat comptablement l’import de l’obra executada a la partida de
“Immobilitzat material en curs”, per import de 1.708.636,17 euros. L’import total previst de l’obra inicialment
és de 3.198.515€. Per dur a terme les obres de la remodelació de l’Hospital de Palamós es va contractar l’any
2018 un préstec amb l’entitat financera Caixabank per un import total de 3.000.000,00€ (veure nota 7.1)
Les obres de la construcció de la nova residència de Palamós Gent Gran es van finançar per un préstec
contractat amb al BBVA per un import de 1.700.000,00€ i per un préstec hipotecari amb la Caixa per import de
6.000.000,00€. (veure nota 7.1)

D'altre banda, existeixen elements de l’immobilitzat material subvencionats amb aportacions d’entitats
públiques. (veure nota 14)

Dins de l'immobilitzat material s'inclouen bens cedits en ús per tercers per un import total de 4.683.518,59€.
L'amortització (acumulada) i les correccions valoratives per deteriorament reconegudes dels béns cedits en ús
es registren en funció de la seva vida útil, que al tancament de l'exercici suposen 2.359.671,86€.
El detall és el següent:

Bens cedits en ús

Valor cessió

Amort.
Acumulada

Valor net

Centres

3.047.029,42

-1.430.203,67

1.616.825,75

Equipament mèdic assistencial
Altre immobilitzat (equips oficina,

1.196.697,22

-539.588,23

657.108,99

439.791,95
4.683.518,59

-389.879,96
-2.359.671,86

49.911,99
2.323.846,73

mobiliari, equips infromàtics)

Total
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El detall dels centres cedits en ús, juntament amb el seu equipament, per part del Departament de Salut és el
següent:

Centres cedits en ús pel Departament de Salut
Centre CAP La Bisbal
Altre Immobilitzat CAP La Bisbal
Cedit en ús CAP La Bisbal
Centre CAP Palafrugell
Altre Immobilitzat CAP Palafrugell
Cedit en ús CAP Palafrugell
Centre Consultori l'Estartit
Altre Immobilitzat Consultori l'Estartit
Cedit en ús Consultori l'Estartit
Centre CAP Torroella
Altre Immobilitzat CAP Torroella
Cedit en ús CAP Torroella

Valor cessió
919.796,42
134.725,35
1.054.521,77
1.100.587,15
281.565,66
1.382.152,81
1.026.645,85
98.747,10
1.125.392,95

Amortització
Acumulada
-746.057,09
-134.725,35
-880.782,44
-590.037,51
-281.565,66
-871.603,17
-94.109,07
-26.359,92
-120.468,99

Valor net
173.739,33
0,00
173.739,33
510.549,64
0,00
510.549,64
932.536,78
72.387,18
1.004.923,96

4.954,71
4.954,71

-578,06
-578,06

4.376,65
4.376,65

Total

3.567.022,24

-1.873.432,66

1.693.589,58

Existeixen bens totalment amortitzats al tancament de l’exercici 2019 i 2018 per import de 26.346.165,30 euros
i 23.750.662,23 euros respectivament. El detall és el següent:

Descripció
Construccions
Instal·lacions tècniques
Equips mèdics assistencials
Utillatge
Altres intal·lacions
Mobiliari
Equips Informàtics
Immobilitzat cedit en ús
Bens totalment amortitzats

2019

2018

2.235.115,23 2.220.164,85
9.875.032,49 8.577.105,04
5.271.220,49 5.191.308,57
335.116,54
283.929,29
3.522.110,90 3.518.523,68
2.632.941,18 2.208.136,73
2.058.337,46 1.751.494,07
416.291,01
0,00
26.346.165,30 23.750.662,23

7. Instruments financers
7.1. Informació sobre balanç
7.1.a) Actius financers a llarg i curt termini
Categoria
Inversions en empreses del grup
Inversions financeres a llarg termini
Inversions en altres empreses
Fiança a Llarg Termini
Inversions financeres a curt termini

Crèdits, derivats i altres
2019
2018
17.808,10
12.005,06
96.673,68
73.728,49
12.500,00
96.673,68
61.228,49
12.500,00
12.500,00
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Inversions en empreses del grup:
x

Correspon a la participació de 4.808,10 euros (80% del capital) en l'empresa SERVEIS DE SALUT
INTEGRATS DEL BAIX EMPORDÀ, AIE, formalitzada amb la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de
Salut Integrats Baix Empordà a l'exercici 2001. Durant l'exercici 2012 la Fundació va vendre a
l'Agrupació Emporsis, A.I.E. un 10% de la seva participació per un import corresponent a 601,01
euros. En data 1 de gener de 2019, degut a la cessió dels actius i passius del Consorci a la Fundació,
aquesta ha incrementat la seva participació a l’Agrupació SSIBE A.I.E. en un 30% per un import de
1.803,04 euros.

x

Correspon a la participació de 8.000,00 euros (80% del capital) en l'empresa EMPORHOTEL, A.I.E., i
que es va formalitzar amb la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà
a l'exercici 2009. Durant l'exercici 2012 la Fundació va vendre a la Fundació Salut Empordà un 10%
de la seva participació per un import corresponent a 1.000,00 euros. En data 1 de gener de 2019,
degut a la cessió dels actius i passius del Consorci a la Fundació, aquesta ha incrementat la seva
participació a l’Agrupació Emporhotel A.I.E. en un 20% per un import de 2.000,00 euros.

x

Correspon a la participació de 5.000,00 euros (50% del capital) en l'empresa EMPORSIS, A.I.E., i que
es va formalitzar amb la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà a
l'exercici 2011. En data 1 de gener de 2019, degut a la cessió dels actius i passius del Consorci a la
Fundació, aquesta ha incrementat la seva participació a l’Agrupació Emporsis A.I.E. en un 20% per
un import de 2.000,00 euros.

Inversions en altres empreses a llarg i curt termini:
x

En data 18 de juliol de 2017, la Fundació va procedir a la venta i transmissió al “Consorci de Salut i
d’Atenció Social de Catalunya” de 50 accions per valor de 1.000 euros per acció, és a dir, un total de
50.000 euros de la pròpia mercantil “Consorci de Salut i Social de Catalunya, S.A.”
Fins a 31 de desembre de 2019 la Fundació ha rebut de la societat compradora la quantitat de
37.500,00 euros, restant pendents de liquidar 12.500,00 euros. Aquesta suma serà satisfeta per la
societat compradora a la Fundació mitjançant un pagament anual l’any 2020.

Fiances i dipòsits a llarg termini:
x

Import corresponent, principalment, a fiances dipositades a llarg termini pel lloguer d’oficines i a
garanties del compliment de serveis amb societats mercantils.
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7.1.b) Actius financers a curt termini

Crèdits, derivats i altres
2019
2018

Categoria
1.- Préstecs i partides a cobrar
Deutors per prestacions de serveis
Deutors, entitats del grup i associades
Deutors diversos
Clients de dubtós cobrament
Deteriorament per operacions comercials
Total

14.904.234,53
1.387,21
38.575,01
568.721,00
-568.721,00

11.554.590,39
154.721,03
10.942,57
426.362,99
-426.362,99

14.944.196,75

11.720.253,99

El moviment dels comptes deutors durant l’exercici ha estat el següent:
Concepte
Saldo 31.12.17
Deutors per prestacions de serveis
3.273.844,88
Deutors, op. de facturatge (SCS)
8.487.600,42
Deutors prestacions de serveis 11.761.445,30
Deutors, entitats del grup i assoc.
888,41
Deutors diversos
23.734,89
Administracions Públiques
47.196,24
Clients de dubtós cobrament
336.390,27
Deteriorament per op. comercials
-336.390,27
Total
11.833.264,84
Concepte
Deutors per prestacions de serveis
Deutors, entitats del grup i assoc.
Deutors diversos
Administracions Públiques
Clients de dubtós cobrament
Deteriorament per op. comercials
Total

Saldo 31.12.18
11.554.590,39
154.721,03
10.942,57
0,00
426.362,99
-426.362,99
11.720.253,99

Altes
58.857.617,84

Baixes
-24.296.044,00
-34.596.755,07
58.857.617,84 -58.892.799,07
1.813.611,62
-1.659.779,00
964.934,43
-977.726,75
667.744,51
-714.940,75
-81.700,96
-171.673,68
81.700,96
62.132.234,72 -62.245.245,57

Consorci
2.454.105,61
694.707,93
20.992,87
0,00
58.962,19
-58.962,19
3.169.806,41

Altes
80.361.645,30
470.461,48
1.355.351,70
791.535,66
-163.309,60
82.815.684,54

Traspassos
Saldo 31.12.18
-26.280.828,33 11.554.590,39
26.109.154,65
0,00
-171.673,68 11.554.590,39
154.721,03
10.942,57
0,00
171.673,68
426.362,99
-426.362,99
0,00 11.720.253,99

Baixes
-79.302.797,17
-1.318.503,23
-1.348.712,13
-791.535,66
-79.913,78
79.913,78
-82.761.548,19

Traspassos
Saldo 31.12.19
-163.309,60 14.904.234,53
1.387,21
38.575,01
0,00
163.309,60
568.721,00
-568.721,00
0,00 14.944.196,75
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x

Els deutors per prestació de serveis a data 31 de desembre de 2019 i 2018, presenten la següent
composició:
Concepte
S.C.S. i altres entitats públiques
Clients de cobrament dubtós
Deteriorament per operacions comercials
Altres deutors per prestacions de serveis
Total deutors per prestació de serveis

x

2019
2018
13.871.725,30 10.664.956,29
568.721,00
426.362,99
-568.721,00
-426.362,99
1.032.509,23
889.634,10
14.904.234,53 11.554.590,39

La composició del saldo de les entitats públiques deutores és la següent:

Concepte
DGPS (antic Sispap)
ICS
IAS
HOSPITAL UNIV. DR. JOSEP TRUETA
ICO
SEM
Altres entitats públiques
SCS (detall)

2019

2018

124.950,38

96.717,95

8.756,30

5.995,40

9.764,91

7.896,93

27.305,83

22.974,22

64.340,13

65.986,42

113.034,80

108.319,70

3.750,20

1.875,10

13.519.822,75 10.355.190,57

Fact. Setembre (Regularització primària 2018)
Fact. Novembre
Fact. Desembre
Prov. Regularitzacions

266.621,21
5.424.553,28
5.475.254,99
2.353.393,27

122.744,23
3.909.958,78
3.977.314,55
2.345.173,01

TOTAL 13.871.725,30 10.664.956,29

x

La variació registrada durant l’exercici 2019 i 2018 es presenta a continuació:
Concepte

Saldo 31.12.17

Clients de cobrament dubtós
Total
Concepte

Total

Baixes

Cobraments

Saldo 31.12.18

336.390,27

171.673,68

-74.172,62

-7.528,34

426.362,99

336.390,27

171.673,68

-74.172,62

-7.528,34

426.362,99

Saldo 31.12.18

Clients de cobrament dubtós

Dotacions

Consorci

Dotacions

Baixes

Cobraments

Saldo 31.12.18

426.362,99

58.962,19

163.309,60

-61.806,88

-18.106,90

568.721,00

426.362,99

58.962,19

163.309,60

-61.806,88

-18.106,90

568.721,00
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x

Els clients de cobrament dubtós corresponen a factures pendents de liquidar anteriors al 2018.

x

Durant l’exercici 2019 s'ha realitzat un sanejament, mitjançant la cancel·lació, dels saldos de la Fundació
de clients de cobrament dubtós que presentaven una antiguitat, majoritàriament, de l’any 2014.

x

Deutors empreses del grup: veure detall a la nota 16.2 de la memòria.

7.1.c)

Passius financers a llarg termini

Derivats i altres
2019
2018

Categoria
II.- Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers
Moratòria Seguretat Social
Creditors per arrendament financer
Dipòsits rebuts a llarg termini
Total

x

2.167.959,87

2.031.273,43

5.049.273,98
4.677.277,77
356.298,14
15.698,07

5.133.295,92
4.693.544,55
424.053,30
15.698,07

7.217.233,85

7.164.569,35

Deutes amb entitats de crèdit (veure nota 6)

Préstec Caixabank (Nova Residència Palamós Gent Gran)

Capital
concedit
6.000.000,00

Préstec Caixabank (Obra pl. Baixa i zona quirúrgica Hospital de Palamós)
Total

3.000.000,00
9.000.000,00

Descripció

Préstec Caixabank (Nova Residència Palamós Gent Gran)

Capital
concedit
6.000.000,00

Préstec Caixabank (Obra pl. Baixa i zona quirúrgica Hospital de Palamós)
Total

3.000.000,00
9.000.000,00

Descripció

Deute a llarg
Deute a curt
termini
termini
456.728,83
768.865,83
1.262.407,60
2.031.273,43

0,00
456.728,83

Deute a llarg
Deute a curt
termini
termini
460.166,08
308.770,92
1.859.188,95
2.167.959,87

293.303,43
753.469,51

Total 2018
1.225.594,66
1.262.407,60
2.488.002,26
Total 2019
768.937,00
2.152.492,38
2.921.429,38

x Préstec Caixabank: Nova Residència Palamós Gent Gran
La Fundació, per finançar l'obra de la Residència de Palamós Gent Gran, té contractat un préstec
hipotecari amb la Caixa per l'import de 6.000.000,00€ i venciment 1 d'agost de 2021, totalment
disposat, i resten pendents d'amortització 308.770,92€ a llarg termini i 460.166,08€ a curt termini.
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x Préstec Caixabank: Obra Planta Baixa i zona quirúrgica de l’Hospital de Palamós
Per finançar les Obres i Equipament de la planta baixa i zona quirúrgica de l’Hospital de Palamós, en
data 29 de gener de 2018 es va formalitzar un préstec amb Caixabank per un import de
3.000.000,00€, amb una durada de 6 anys, sent la primera amortització l’1 de juliol de 2020 i
l'última l’1 d’abril de 2025, del que s'ha disposat, a 31 de desembre de 2019, 2.152.492,38€.
Lligat al préstec de dita obra, es manté un contracte amb Caixabank d’un confirming per a
proveïdors per import de 2.000.000€ renovable anualment.
x Finançament per cobertura de circulant
Igualment, la Fundació té contractades les següents pòlisses de crèdit amb les següents condicions:

Entitat financera
Caixabank
Bankia

Producte
finançament
Pòlissa de crèdit
Pòlissa de crèdit
Total

Import

Tipus interès

12.500.000,00 interès de mercat
2.000.000,00 interès de mercat
14.500.000,00

Data Inici

Data Venciment

11/07/2019
04/06/2019

11/07/2020
04/06/2020

A 31 de desembre de 2019 la Fundació no ha disposat de cap import d’aquestes línies de finançament.
x

Moratòria de Deutes amb la Seguretat Social
A l’exercici 1995, es va procedir a reflectir comptablement el deute amb els Organismes de la Seguretat
Social sense interessos ni recàrrecs, d’acord amb la concessió de la moratòria dels esmentats
Organismes, per un import total de 4.709.973,77 €.
Una vegada concedida la moratòria a l'exercici 2009, es va procedir a recalcular el valor del deute
ajornat amb la Seguretat Social, que hi figurava en el balanç per aquest concepte, al cost amortitzat al
tipus d'interès efectiu vigent al final de l'exercici (1,5%), imputant la diferència obtinguda entre el nou
valor i l’import del deute en llibres a despesa financera de l’exercici, en aplicació del Reial Decret
259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat de les Fundacions.
Amb posterioritat i d’acord a l’establert en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat,
han estat concedides successives ampliacions del període de carència i de la moratòria. En data 30 de
desembre de 2019 es sol·licita a la Tresoreria General de la Seguretat Social l’ampliació del període de
carència començant el desembre del 2019 al desembre del 2029, pactant l’amortització del deute
pendent de la Fundació mitjançant el pagament de 10 anualitats de 469.367,77 euros. A data de 23 de
març de 2020, hem rebut la resolució de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions a on es
concedeix a la Fundació la moratòria pel pagament del deute mantingut amb l’esmentat Organisme.
L’any 2019 ha estat recalculat de nou el valor del deute ajornat d’acord amb l’import pendent objecte
de la moratòria que manté la Tresoreria General de la Seguretat Social, 4.677.277,77 euros. El
diferencial de 16.266,78 euros respecte l’any 2018 ha estat registrat comptablement al compte de
pèrdues i guanys de l’exercici, ja que correspon a bonificacions de la seguretat social per contractacions
de la Fundació que la Tresoreria General de la Seguretat Social compensa contra el deute de la
moratòria.
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x

Creditors per arrendament financer
Al juny de l’exercici 2017 la Fundació va contractar un arrendament financer amb l’entitat bancària
BBVA per finançar l’adquisició d’un equipament mèdic, la Tomografia Axial Computeritzada (TAC). La
durada del contracte és de 8 anys, inclòs un de carència. El seu venciment és el mes de setembre de
2025 i merita un tipus d’interès fix del 1,80%. El preu total del TAC és de 538.450,00 euros. A 31 de
desembre de 2019, 356.298,14€ presenten un venciment a llarg termini i 67.755,16€ a curt termini.
(veure nota 6)
Any 2018

Llarg termini

TAC Leasing BBVA
Total
Any 2019

Total

Total

424.053,30

72.634,34

496.687,64

424.053,30

72.634,34

496.687,64

Llarg termini

TAC Leasing BBVA

Curt termini

Curt termini

Total

356.298,14

67.755,16

424.053,30

356.298,14

67.755,16

424.053,30

El detall del deute amb l’entitat de crèdit per anys és el següent:
Anys
2020
2021
2022
2023
Següents
Total

Import
67.755,16
75.218,00
70.165,25
77.893,54
133.021,35
424.053,30

7.1.d) Passius financers a curt termini

Categoria
1.- Dèbits i partides a pagar
Préstecs Entitats Financeres
Creditors per arrendaments financers
Dipòsits rebuts a curt termini
Creditors per compres o serveis
Proveïdors, entitats del grup o associades
Creditors varis
Remuneracions pendents pagament
Administracions Públiques
Total

Deutes amb entitats de crèdit
2019
2018
753.469,51
67.755,16
900,00

822.124,67

Derivats i altres
2019
2018

456.728,83
72.634,34
4.188.039,75 4.095.323,50
209.033,32
858.430,90
1.122.497,70
501.313,30
5.262.418,40 3.933.430,08
2.055.636,48 1.429.783,85
529.363,17 12.837.625,65 10.818.281,63

TOTAL
2019

2018

753.469,51
456.728,83
67.755,16
72.634,34
900,00
0,00
4.188.039,75 4.095.323,50
209.033,32
858.430,90
1.122.497,70
501.313,30
5.262.418,40 3.933.430,08
2.055.636,48 1.429.783,85
13.659.750,32 11.347.644,80
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x Préstecs Entitats Financeres
Veure el detall descrit a la nota de Deutes amb entitats de crèdit (7.1.c)
x Creditors per arrendaments financers
Veure el detall descrit a la nota de Creditors per arrendaments financers (7.1.c)
x Creditors per compres o serveis
Correspon íntegrament a deutes mantinguts amb subministradors de mercaderies i altres béns
(queviures, material sanitari, fàrmacs, altres aprovisionaments...)
x Creditors empreses del grup
Veure detall a la nota 16.2 de la memòria
x Creditors varis
Aquesta partida inclou els creditors per prestacions de serveis per import de 273.601,76 euros i per
inversions per import de 848.895,94 euros (inclou els creditors per l’Obra de la Planta baixa i zona
quirúrgica de l’Hospital de Palamós)
x Remuneracions pendents de pagament
El saldo de les remuneracions pendents de pagament correspon a les pagues i complements
retributius regulats en el conveni col·lectiu corresponents a l’exercici, a liquidar al personal en el
decurs de l’exercici següent. El detall és el següent:

Import
Descripció

2019

1.- Objectius
2.- Paga extra mes de juny
3.- Provisió preu hores de guàrdia mèdica
4.- Provisió retribució vacances
5.- Provisió Increment sous i salaris s/conveni
6.- Quitances a liquidar
7.- Provisió regularització planilla 2018
8.- Altres
Total

2018

1.314.401,41
928.554,56
545.256,84
2.207.961,56
110.146,00
155.876,58
0,00
221,45

864.782,14
735.822,77
541.765,84
1.040.214,00
526.892,51
70.950,23
152.935,25
67,34

5.262.418,40

3.933.430,08
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1. La previsió del cost d'objectius (DPO) d’acord amb el que estableix el II Conveni Col·lectiu de Treball dels
Hospitals d’Aguts, centres d’Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental concertats
amb el Servei Català de la Salut.
2. La previsió que la Fundació ha realitzat per la part de la paga extra de juny meritada a 31 de desembre de
2019 i que es farà efectiva al juny del 2020 és de 928.554,56€.
3. A l’exercici 2019 la Fundació ha procedit a actualitzar l’import estimat de la provisió per demandes en el
preu d’hores de guàrdia mèdica arran de la sentencia de 31 de maig de 2018 del Ple de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya segons la qual les hores de guàrdia de presència física anuals
entre les 1688 i les 2187 no poden ser considerades hores extraordinàries. D’acord amb aquesta i altres
sentències anteriors en el mateix sentit, l’entitat considera com a risc els imports reclamats en
procediments judicials en curs per a períodes anteriors a l’entrada en vigor del I Conveni Col·lectiu de treball
dels Hospitals d’Aguts, centres d’Atenció Primària, centres Sociosanitaris i centres de Salut Mental,
concertats amb el Servei Català de la Salut (incloent la seguretat social empresarial).
4. La Fundació té registrat un passiu per import de 2.207.961,56€ en relació a la demanda de conflicte
col·lectiu que els sindicats van presentar en primera reclamació (davant el Tribunal Laboral de Catalunya) en
data 20 de juliol de 2016. La demanda es fonamenta en que a la retribució de les vacances no s’inclouen els
conceptes següents:
-

Plusos de dissabtes, diumenges, festius i plus festius especials
El complement d’atenció continuada
Les guàrdies o retribució de la jornada complementària d’atenció continuada
Recàrrec del 75% per hores festives treballades sense descans compensatori
Retribució variable per objectius (DPO’s)
Hores extraordinàries

En data 2 de febrer de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dicta sentència en el sentit de
que s’han d’integrar a la retribució de les vacances anuals els conceptes esmentats anteriorment, a
excepció de:
-

Recàrrec del 75% per hores festives treballades sense descans compensatori
Plus festius especials
Retribució variable per objectius (DPO’s)
Hores extraordinàries

En data 4 de juliol de 2019 la Sala de lo Social del Tribunal Suprem dicta sentència ratificant íntegrament el
pronunciament que ja havia fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a primera Instància.
La provisió cobreix el període 2015 a novembre 2019, mes en que aquests conceptes passen a incloure’s
prorratejats a la nòmina mensual.
La Fundació preveu cancel·lar aquest passiu durant el segon semestre de 2020, d’acord amb les
disponibilitats de tresoreria.
5. La provisió que la Fundació ha realitzat per a l’increment pendent del 2019 de 0,25% dels Fons Addicionals
sobre la massa salarial en aplicació del II Conveni SISCAT ha estat per import de 110.146€.
6. Quitances a liquidar l'any 2019 que s’han liquidat al mes de gener del 2020 per l'import de 155.876,58€.
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x Administracions Públiques
El saldo creditor amb les Administracions Públiques inclou l’import de les retencions en concepte
de l’impost sobre la renda de les persones físiques del mes de desembre; i l’import de les
cotitzacions a la Seguretat Social del mes de desembre, imports que han estat liquidats al gener del
2020.
El detall és el següent:

Descripció
Hisenda pública, creditora per retencions practicades
Organismes de la Seguretat Social, creditors
Total

Import
2019
2018
1.029.867,29
696.250,82
1.025.769,19
733.533,03
2.055.636,48 1.429.783,85

7.1.e) Efectius i altres líquids equivalents
Aquest epígraf inclou la partida de tresoreria que a 31 de desembre de 2019 i 2018 es composa de :
Tresoreria
Descripció
Caixa
Bancs, Comptes corrents
Total

2019

2018

43.583,19

19.268,25

5.084.017,39

5.039.730,24

5.127.600,58

5.058.998,49

El saldo de bancs correspon a comptes corrents ordinaris mantinguts amb diferents entitats financeres.
No existeixen restriccions a la tresoreria de la Fundació.

7.2. Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i el patrimoni net
Saldo
31.12.2017

Concepte
Subvencions, Donacions i legats
Subvencions Departament de Salut
Subvencions altres administracions
Donacions i cessions en ús
Total

5.141.878,60
1.564.491,04
2.066.237,18
8.772.606,82
Saldo
31.12.2018

Concepte
Subvencions, Donacions i legats
Subvencions Departament de Salut
Subvencions altres administracions
Donacions i cessions en ús
Total

4.033.387,48
1.534.440,43
2.250.250,92
7.818.078,83

Dotacions

290.002,36
290.002,36
Consorci

1.805.523,92
1.805.523,92

Aplicacions 2018
-1.108.491,12
-30.050,61
-105.988,62
-1.244.530,35
Dotacions

258.567,96
258.567,96

Saldo
31.12.2018
4.033.387,48
1.534.440,43
2.250.250,92
7.818.078,83
Baixes

-5.015,64
-5.015,64

Aplicacions 2019
-1.062.801,55
-30.050,64
-215.794,44
-1.308.646,63

Saldo
31.12.2019
2.970.585,93
1.504.389,79
4.093.532,72
8.568.508,44

Les característiques de les subvencions queden referenciades en la nota 14.
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7.3. Altra informació
7.3.a) Entitats vinculades
Les dades més significatives de les Entitats Associades, es detallen a continuació:
La Fundació participa en l'empresa Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, AIE amb 80% del capital,
empresa que es va formalitzar amb el Consorci Assistencial del Baix Empordà en l'exercici 2001.
Posteriorment es va incorporar l'empresa Emporhotel, AIE i Emporsis, AIE.
La Fundació participa en l'empresa EMPORHOTEL, AIE amb 80% del capital, empresa que es va
formalitzar amb el Consorci Assistencial del Baix Empordà i la Fundació Palafrugell Gent Gran en
l'exercici 2009. Posteriorment al 2012 s’incorporà la Fundació Salut Empordà.
La Fundació participa en l'empresa EMPORSIS, AIE amb 50% del capital, empresa que es va formalitzar
amb el Consorci Assistencial del Baix Empordà i la Fundació Salut Empordà al novembre del 2011.
Aquesta Agrupació va iniciar la seva activitat al gener del 2012.
En la nota 16 es detallen les operacions mantingudes amb aquestes societats.

7.4. Naturalesa i nivell de risc
Els administradors de la Fundació consideren que les provisions registrades cobreixen adequadament els riscos,
i no s’espera que dels mateixos es desprenguin passius addicionals als que hi ha registrats.

8. Fons Propis
Presenta les següents variacions durant l’exercici 2019:
Concepte

Saldo a
31.12.2018

Fons Social
Reserves
Resultats Exercicis Anteriors

579.369,80
4.368.938,92
1.148.979,81

Resultat exercici
Total Fons Propis

7.362,46
6.104.650,99

Consorci

Distribució
resultat 2018

Resultat exercici
2019

579.369,80
7.776.567,52
1.156.342,27

3.407.628,60
7.362,46
3.407.628,60

-7.362,46
0,00

Saldo a
31.12.2019

10.041,01
10.041,01

10.041,01
9.522.320,60

El Fons Social registrat correspon a la diferencia obtinguda entre els elements d’actiu i passiu corresponents a
l’exercici 1983, en que es va procedir a la confecció dels Estats Financers de la Fundació.
Degut a la dissolució i extinció del Consorci Assistencial del Baix Empordà mitjançant la cessió global dels seus
actius i passius a la Fundació a efectes comptables d’1 de gener de 2019, els Fons Propis de la Fundació recullen
les partides d’aquesta naturalesa del Consorci per un valor de 3.407.628,60€. (veure nota 1)
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9. Existències
La composició d’aquest epígraf a 31 de desembre de 2019 i 2018 és la següent:

Concepte

2019

2018

Fàrmacs
Material Sanitari i de consum
Vestuari i Rober
Instrumental i Utillatge

375.556,09
483.521,38
195.448,56
219.902,50

366.331,90
410.647,35
181.407,75
192.370,55

Total

1.274.428,53

1.150.757,55

10. Situació Fiscal
La Fundació es troba al corrent de pagament de les obligacions fiscals que li corresponen per la seva activitat i
naturalesa.
Tot i això, d’acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries no poden considerar-se
definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un període de 4 anys o hagin estat objecte d’inspecció per
part de l’Administració d’Hisenda.
Si bé els criteris utilitzats en la preparació de les diverses declaracions tributàries, podrien ser no coincidents
amb els emprats per la Inspecció d'Hisenda, no s’espera que s’acreditin passius addicionals de consideració com
a conseqüència d’una eventual inspecció.
En relació als tributs més significatius cal assenyalar el següent:
A la Fundació li és d'aplicació la Llei 49/2002, de 23 de desembre, en quant al règim fiscal de les entitats sense
afany de lucre. En base a la referida normativa no s’ha comptabilitzat cap import com a despesa per Impost de
Societats.
x

Impost de Societats
Segons l'article 7 d'aquest text legal, hi estan exempts de l'Impost de Societats les rentes procedents de
la prestació de serveis d'hospitalització o assistència sanitària, incloent el lliurament de medicament o
serveis accessoris d'alimentació, allotjament i transport.

x

Impost sobre bens Immobles i Impost sobre Activitat Econòmiques
D'acord amb el mateix article 7 abans indicat esta exempta d'aquests impostos pels immobles i
activitats destinades a les explotacions econòmiques exemptes.
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x

Impost sobre el valor afegit
En referència a l’Impost sobre el Valor Afegit, la societat es troba exempta del mateix per activitats
sanitàries i assistencials, d’acord amb l’article 13 del Reglament d’aquest import. No obstant, aquesta
exempció no abasta altres activitats que l’entitat desenvolupa, havent de liquidar IVA per activitats no
assistencials.
D’altra banda, atenent que la Fundació té dret a deducció de part de les quotes suportades en concepte
de I.V.A., s’ha procedit a l’aplicació del Règim de deduccions de la Prorrata, resultant per l’exercici de
2019 en un percentatge del 2%.
La Fundació ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques,
sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball i activitats professionals, coma substitut del
subjecte passiu.

11. Despeses i Ingressos
Tal com es detalla a la nota 1 de la memòria, en data 6 de febrer de 2018, el Consell de Govern del CABE va
acordar la dissolució i extinció del Consorci mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació
Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. Aquesta cessió s’ha dut a terme amb efectes
comptables d’1 de gener de 2019 i, en conseqüència, l’activitat assistencial de primària (ingressos i
despeses) que realitzava el Consorci s’ha subrogat a la Fundació incrementant el compte de Pèrdues i
Guanys de l’exercici 2019.

11.1

Despeses per Aprovisionaments i treballs realitzats per altres empreses o professionals

El detall de consum de fàrmacs, material sanitari, altres aprovisionaments i treballs realitzats per altres
empreses o professionals en l’exercici 2019 és el següent:

Concepte

2019
6.672.713,77
5.293.600,90
853.783,15
937.523,83
102.398,44
390.775,89
2.120.780,21
7.748.209,02

2018
6.863.831,39
4.736.843,52
651.695,09
967.026,24
120.352,68
344.862,16
2.029.107,74
5.863.721,10

Total compres 24.119.785,21
Variació existències
88.944,97
Consums 24.208.730,18

21.577.439,92
123.164,73
21.700.604,65

Fàrmacs
Material Sanitari de Consum
Instrumental i Utillatge
Queviures
Vestuari i Rober
Altres Aprovisionaments
Serveis assistencials
Serveis no assistencials
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x

Composició de saldo de treballs realitzat per altres Empreses assistencials i no assistencials:

Concepte
Serveis Assistencials
Metges Consultors
Altres professionals assistencials
Serveis de laboratori
Transport sanitari
Proves de suport diagnòstic
Tractament FIV
Serveis no assitencials
Serveis de suport de gestió i altres
Serveis de bugaderia
Serveis de neteja
Serveis d'alimentació
Serveis informàtics
Altres serveis
Total

2019
2.120.780,21
683.295,21
353.082,70
394.713,06
56.175,84
540.096,30
93.417,10
7.748.209,02
3.418.773,03
570.515,47
1.567.947,70
1.311.992,34
601.209,13
277.771,35
9.868.989,23

2018
2.029.107,74
636.826,98
296.624,40
380.445,33
55.400,28
543.698,75
116.112,00
5.863.721,10
2.192.613,33
566.105,64
1.176.231,15
1.178.846,37
469.959,08
279.965,53
7.892.828,84

Veure detall dels Serveis no assistencials realitzats per parts vinculades a la nota 16.1 de la memòria.

Serveis de suport de gestió i altres: Corresponen a la prestació d'aquests serveis per part de
l'Agrupació SSIBE, A.I.E., de la que és soci la Fundació. (Veure nota 16)
Serveis d’hoteleria: Corresponen a la prestació dels serveis de bugaderia, neteja i alimentació
per part de l’Agrupació Emporhotel, A.I.E. que és soci de la Fundació (Veure nota 16)
Serveis informàtics: Corresponen a la prestació d'aquests serveis per part de l'Agrupació
Emporsis, A.I.E., de la que és soci la Fundació.

11.2. Despeses de Personal
El detall de les despeses de personal de l’exercici 2019 i 2018 ha estat la següent:
Concepte
Sous i salaris
Seguretat social empresa
Altres despeses socials
Despeses de personal

Saldos 2019

Saldos 2018

39.331.893,53
11.265.536,29
185.158,23

29.159.697,02
7.777.044,98
168.602,44

50.782.588,05

37.105.344,44

Les despeses de personal de l'exercici 2019 contemplen l’increment de la massa salarial previst per l’exercici
2019 i les provisions per contingències del personal. Durant l’exercici s’han produït variacions de les provisions
en base a l’aplicació de les sentències rebudes i al registre de noves provisions per demandes i altres. (veure
nota 7.1.d i 12).
S'inclouen les variacions de del Premi de Fidelització. (veure nota 12)
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11.3. Serveis exteriors
Concepte

Saldos 2019

Despeses d'Investigació
Arrendaments i cànons
Reparació i Conservació
Serveis de Prof. Independent
Transports de compres
Primes Assegurances
Publicitat i propaganda
Subministraments
Altres Serveis
Total Serveis exteriors

Saldos 2018

48.151,86
153.507,65
943.551,42
201.626,15
6.755,20
162.074,24
26.918,31
980.284,98
131.778,91

16.675,23
86.281,90
893.397,92
146.988,92
8.445,36
135.543,19
10.458,41
806.610,40
81.309,39

2.654.648,72

2.185.710,72

Durant l'exercici 2019 s'ha seguit una política de continuïtat en la contenció de totes les despeses externes en
general, a banda de l’afectació per la incorporació l’any 2019 de les despeses generades per la línia assistencial
de Primària.
Dins de les despeses de professionals independents s'inclouen els honoraris dels auditors que han estat de
9.104,70€ pels exercicis 2019 i 2018. Aquests honoraris no inclouen tributs aplicables ni despeses col·legials.

11.4. Despeses financeres
Concepte
Interessos de deutes (préstecs)
Interessos per operacions "factoring"
interessos per pòlissa de crèdit
Altres despeses financeres
Despeses financeres

Saldos 2019

Saldos 2018

31.158,24
0,00
20.075,98
26.825,45

31.790,00
23.630,00
21.670,00
9.290,21

78.059,67

86.380,21

Les despeses financeres inclouen:
Interessos de deutes:
x

Interessos corresponents al finançament de: les obres de la Residència Palamós Gent Gran,
l’obra i reforma de la planta baixa i zona quirúrgica de l’Hospital de Palamós i contracte
d’arrendament financer per l’adquisició de la Tomografia Axial Computeritzada (TAC).

Interessos per pòlissa de crèdit:
x

Corresponen a les despeses financeres generades per la contractació d’una pòlissa de crèdit
amb Caixabank. (veure nota 7.1.c)

Altres despeses financeres:
x

Despeses financeres en concepte de comissions per diferents operacions realitzades a l’entitat
financera. (cobrament vises, rebuts, transferències, comissions avals...)
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11.5. Ingressos per prestació de serveis
Concepte

2019

Servei Català de la Salut/Entitats Públiques
Asseguradores i particulars
Prestació de serveis per parts vinculades
Total ingressos Prestació de serveis

72.221.358,52
4.774.493,54
0,00
76.995.852,06

2018
52.888.030,32
4.056.098,85
3.510.668,00
60.454.797,17

Els ingressos per prestació d’assistència sanitària amb el Servei Català de la Salut han incrementat principalment
per l’augment de tarifes al 2019 i per la inclusió dels ingressos provinents de la línia assistencial de Primària a la
Fundació.
La prestació de serveis per parts vinculades corresponia íntegrament a la col·laboració assistencial que la
Fundació prestava al Consorci, que ha deixat de prestar-se l’any 2019 degut a la dissolució i extinció del
Consorci mitjançant la cessió global dels seus actius i passius a la Fundació i la subrogació de la seva activitat
assistencial.

La distribució dels ingressos per prestació de serveis assistencials per línies assistencials és la següent:

Concepte
Servei Català de la Salut/Entitats Públiques
Asseguradores i particulars
Prestació de serveis per parts vinculades
Total ingressos Prestació de serveis 2018

Concepte
Servei Català de la Salut/Entitats Públiques
Asseguradores i particulars
Prestació de serveis per parts vinculades
Total ingressos Prestació de serveis 2019

x

Hospitalària
d'aguts
47.378.730,11
2.724.594,67
3.510.668,00
53.613.992,78

Hospitalària
d'aguts
48.704.656,08
2.906.955,96
0,00
51.611.612,04

Sociosanitari
5.509.300,21
1.331.504,18
0,00
6.840.804,39

Sociosanitari

Total
52.888.030,32
4.056.098,85
3.510.668,00
60.454.797,17

Primària

5.482.288,02 18.034.414,42
1.315.482,40
552.055,18
0,00
0,00
6.797.770,42 18.586.469,60

Total
72.221.358,52
4.774.493,54
0,00
76.995.852,06

Contractes de prestació de serveis amb clients.

Concerts d’Assistència Sanitària amb el Servei Català de la Salut
x

Línia Assistencial Especialitzada Hospitalària d’Aguts
La contractació amb el Servei Català de la Salut, es realitza en base a un Conveni de vinculació a
la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya en la línia assistencial
d’AGUTS i de gestió de serveis d’atenció hospitalària i especialitzada, vigent a partir de l’1 de
gener de 2012. D’acord amb l’article 12 del Decret 66/2010, de 25 de maig, es subscriuen
anualment les clàusules addicionals al Conveni, en les quals s’especifiquen l’activitat i la
contraprestació econòmica.
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x

Línia Assistencial Sociosanitària
La contractació amb el Servei Català de la Salut, es realitza en base a un Conveni de vinculació a
la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya i de gestió de serveis de la
línia sociosanitària, que es formalitzen amb la participació del CatSalut i el Departament
General de Protecció Social (DGPS), té vigència a partir de l’1 de gener de 2012. D’acord amb
l’article 12 del Decret 66/2010, de 25 de maig, es subscriuen anualment les clàusules
addicionals al Conveni, en les quals s’especifiquen l’activitat i la contraprestació econòmica.

x

Línia Assistencial Primària
La contractació amb el Servei Català de la Salut, es realitza en base a un Conveni de vinculació a
la xarxa de centres d’internament d’utilització pública de Catalunya en la línia assistencial
d’AGUTS i de gestió de serveis d’atenció primària per cada Equip d’Atenció Primària, vigent a
partir de les dates que detallem a continuació:
EAP La Bisbal d’Empordà: 28 de desembre de 2010
EAP Palafrugell: 1 de desembre de 2008
EAP Palamós: 15 de novembre de 2012
EAP Torroella de Montgrí: 28 de desembre de 2010
D’acord amb l’article 12 del Decret 66/2010, de 25 de maig, es subscriuen anualment les
clàusules addicionals al Conveni, en les quals s’especifiquen l’activitat i la contraprestació
econòmica. L’any 2019, ha estat subrogada l’activitat assistencial de primària que realitzava el
Consorci Assistencial del Baix Empordà a la Fundació segons resolució del Director del Catsalut
de data 22 de març de 2019, mantenint les mateixes condicions.
Les prestacions d’Assistència Sanitària concertades a l’exercici 2019 amb el Servei Català de la
Salut són les següents:
Clàusula
Descripció
Atenció especialitzada hospitalària d’aguts
Activitat assistencial especialitzada:
x Hospitalització
x Urgències
x Tècniques, tractaments i procediments específics
x Consulta externa
x Implants quirúrgics
x Serveis, dispositius i programes específics de reconeguda
necessitat
Medicaments i productes de nutrició parental i enteral i material per la seva
administració a domicili, a dispensar pels serveis farmacèutics de l’hospital a
pacients en règim ambulatori
Contraprestació per resultats
Atenció a la insuficiència renal
Resolució llistes d’espera
Formació sanitària especialitzada per a especialistes en ciències de la salut
Corresponsabilització en la gestió de la prestació farmacèutica amb recepta
mèdica
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Atenció sociosanitària
Pla integral d’urgències de Catalunya en relació a l’àmbit de l’atenció
sociosanitària (PIUC). Reforç dels programes d’atenció domiciliària (PADES)
Activitat assistencial sociosanitària:
x Llarga estada (mòdul sanitari)
x Mitja estada-polivalent
x Hospital de dia
x Programa d’atenció domiciliària equip de suport-PADES (mòdul sanitari)
x Unitat Funcional Interdisciplinària Sociosanitària de Geriatria
x Avaluació integral ambulatòria en geriatria, cures pal·liatives i trastorns
cognitius
x Programa d’integració Assistencial

Atenció Primària
Palafrugell, Palamós, La Bisbal i Torroella
Palafrugell, La Bisbal i Torroella
Palafrugell, Palamós, La Bisbal i Torroella
Palafrugell, Palamós i La Bisbal
Palafrugell, Palamós i Torroella
Palafrugell, Palamós i Torroella
Palafrugell, Palamós, La Bisbal i Torroella
Palafrugell, Palamós, La Bisbal i Torroella

Atenció Especialitzada Familiar i Comunitària i
de Salut Pública en l’Àmbit de l’Atenció Primària
Programa d’Atenció Continuada
Programa de Coordinació entre línies
assistencials
Programa d’abordatge de les necessitats en
salut per factors socials
Programa de reforços d'estiu
Formació sanitària especialitat de medicina i
d’infermeria de família i comunitària
Corresponsabilització en la gestió de la
prestació farmacèutica amb recepta mèdica
Contraprestació per resultats

A la data de formulació dels Comptes Anuals del 2019 la Fundació ha reflectit els ingressos assistencials en base
a les Clàusules Addicionals als concerts convencionals signats amb el Servei Català de la Salut, vigents per
l’exercici 2019, i s'han contemplat provisions sobre el tancament en aplicació del nou sistema de facturació
implementat pel Servei Català de la Salut l’any 2019. Igualment, a data de la formulació dels presents comptes
anuals han estat formalitzades totes les clàusules corresponents a l'exercici 2019.
x

Concerts d’Assistència amb entitats públiques de la comarca.

La Fundació té subscrit amb alguns Ajuntaments de la comarca i entitat sense finalitat de lucre, la prestació de
serveis assistencials per els seus centres de residència assistida: Fundació Guíxols Suris i Fundació Palafrugell
Gent Gran.
x

Convenis amb els Consultoris d’ Àmbit territorial Baix Empordà

Els Ajuntaments de la Comarca del Baix Empordà cedeixen en ús els consultoris per la prestació de serveis
d’atenció primària a càrrec del Servei català de la Salut. La Fundació té subscrits amb alguns Ajuntaments
convenis pel manteniment dels centres. La relació de convenis i data de signatura dels mateixos és la següent:
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9 Consultori de Begur i Esclanyà: 12 d’agost de 1998
9 Consultori de Forallac (engloba Fonteta, Peratallada i Vullpellac): 14 d’agost de 1998
9 Consultori de Rupià: 5 de maig de 2008
9 Consultori d’Ullastret: 1 de gener del 2010
9 Consultori de Calonge i Sant Antoni: 20 d’abril del 2001
x

Conveni de col·laboració amb el Departament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Òrgan
gestor: Direcció General de Protecció Social (DGPS))
En data 10 de febrer de 2006 es va formalitzar un conveni de col·laboració amb la DGPS per a l’atenció
de les persones beneficiàries del Programa d’ajuts de suport a l’acolliment residencial i centre de dia.

x

Concert amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pel transport sanitari urgent.
En data 16 de novembre de 2016 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre el Sistema
d’Emergències Mèdiques i la Fundació Hospital de Palamós relatiu a la prestació de serveis assistencials
d’emergència, l’assistència prestada als accidents i malats crítics in situ i el trasllat assistit interhospitalari de malalts crítics.

x

Conveni de col·laboració amb l’Institut Català de la Salut.
En data 24 de gener de 2005 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català de la
Salut i la Fundació relatiu a la prestació de les proves de suport diagnòstic sol·licitades pels diferents
centres de l’Institut Català de la Salut.

x

Conveni de col·laboració amb l’Institut Català d’Oncologia.
En data 1 d’octubre de 2011 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català
d’Oncologia i la Fundació relatiu a la determinació de proves de laboratori a sol·licitud de metges de
l’ICO.
En data 1 de juliol de 2014 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut Català
d’Oncologia i la Fundació en matèria d’atenció onco-hematològica per pacients del Baix Empordà.

x

Conveni de col·laboració amb l’Institut d’Assistència Sanitària.
En data 1 de febrer de 2013 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre l’Institut d’Assistència
Sanitària i la Fundació relatiu a la prestació de les proves de suport diagnòstic del programa de cribatge
de càncer de colon.
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12. Provisions i Contingències
12.1. Provisions a llarg termini
Saldo
31.12.2017

Concepte

Dotacions

Aplicacions

Saldo
31.12.2018

Provisions per contingències amb el personal

637.750,45

0,00

-40.417,97

597.332,48

Total

637.750,45

0,00

-40.417,97

597.332,48

Saldo
31.12.2018

Concepte

Consorci

Aplicacions

Saldo
31.12.2019

Provisions per contingències amb el personal

597.332,48

233.739,03

-831.071,51

0,00

Total

597.332,48

233.739,03

-831.071,51

0,00

x

Premi de Fidelització: Les provisions a llarg termini corresponen al premi de fidelització regulat a l’article
29.4 del Conveni Col·lectiu. Article que disposa que el personal que presti els serveis a l’empresa durant
25 anys tindrà dret per una sola vegada al consolidar aquesta antiguitat, a un premi que consisteix en
un mes de vacances addicional al que tindran dret a gaudir en aquell any.
Aquesta provisió ha estat aplicada en aquest exercici al compte de despesa de personal del compte de
resultats en la seva totalitat, ja que la Fundació ha considerat que a l’ésser el premi un dret a gaudir,
sense que es pugui substituir, excepte en casos excepcionals, per una compensació econòmica, no
hauria de figurar en el passiu del balanç.

13. Informació sobre medi ambient
L’entitat ha incorregut en les següents despeses per a la minimització de l’impacte ambiental o protecció i
millores del medi natural.
Aquestes accions s’han realitzat mitjançant la contractació d’empreses externes que han prestat els
corresponents serveis medi ambientals.
Per altra banda durant l'exercici 2019 s'ha seguit amb la política d’aplicació de mesures mediambientals amb
recursos interns i amb personal propi de a Fundació.
L’entitat no té comptabilitzada cap provisió per riscos ni per contingències possibles per a la protecció i millora
del medi natural.
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14. Subvencions i donacions
L’import i característiques de les subvencions i donacions, imputades en el compte de pèrdues i guanys són les
següents:

Concepte

Import 2019

Import 2018

Subvencions Transport Consell Comarcal
Bonificacions Seguretat Social per tipus de contracte
Altres subvencions o donacions

6.000,00
184.412,22
24.550,00

5.500,00
186.074,32
19.879,00

Total Subvencions d'explotació imputades directament a resultats

214.962,22

211.453,32

"Altres Subvencions i donacions" han estat donacions en metàl·lic per part de diversos laboratoris i entitats
financeres.

L’import i característiques de les subvencions, donacions i llegats rebuts que apareixen en el balanç, i la dotació
en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici , són les següents:
Saldo
31.12.2017
SCS ( Hospital i Gent Gran)
20.730.441,05
Sanejament SCS
-15.588.562,45
Ajuntament (Terrenys)
1.068.656,10
Benestar i Acció Social (Gent Gran)
901.518,16
Sanejament Benestar i Acció Social
-405.683,22
Altres subvencions i donacions
1.575.740,70
Cessions en ús
786.229,00
Sanejament Cessions en ús
-295.732,52
Total
8.772.606,82
Concepte

Concepte
SCS ( Hospital i Gent Gran)
Sanejament SCS
Ajuntament (Terrenys)
Benestar i Acció Social (Gent Gran)
Sanejament Benestar i Acció Social
Altres subvencions i donacions
Cessions en ús
Sanejament Cessions en ús
Total

Saldo
31.12.2018
20.730.441,05
-16.697.053,57
1.068.656,10
901.518,16
-435.733,83
1.575.740,70
1.076.231,36
-401.721,14
7.818.078,83

Altes

Sanejament

Baixes

-1.108.491,12

-30.050,61
290.002,36
290.002,36

Consorci

-105.988,62
-1.244.530,35

Altes

Sanejament

Saldo
31.12.2018
20.730.441,05
-16.697.053,57
1.068.656,10
901.518,16
-435.733,83
1.575.740,70
1.076.231,36
-401.721,14
7.818.078,83

Baixes

-1.062.801,55

-30.050,64
1.805.523,92

190.945,29
67.622,67

-5.015,64
-218.794,44

1.805.523,92

258.567,96

-1.311.646,63

-5.015,64

Saldo
31.12.2019
20.730.441,05
-17.759.855,12
1.068.656,10
901.518,16
-465.784,47
1.766.685,99
2.944.362,31
-620.515,58
8.565.508,44
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Les característiques de les principals subvencions registrades són:
x

SCS Hospital i Gent Gran
Per la construcció inicial de l'Hospital els anys 1984-1986, la posterior reforma l'any 1999-2000,
Construcció de l'Edifici Fleming (Cap Palamós) i l’ Ampliació i Reforma de l'Hospital els anys 2008-2010.
Per la construcció de la Residència Palamós Gent Gran

x

Ajuntament de Palamós
Cessions dels terrenys per la construcció de la Residència Palamós Gent Gran.

x

Benestar i Acció social
Subvenció per la construcció de la Residència Gent Gran.

x

Altres subvencions i donacions
Donació de l’Ajuntament de Palamós d’una part dels terrenys de l’edifici Fleming.
Donacions de finques i aportacions dineràries (en metàl·lic) per part de particulars, per col·laborar en els
objectius fundacionals.
Durant l'any 2019 hem rebut donacions en metàl·lic de particulars i tercers destinats a la compra
d’equipaments mèdic-assistencials per un import total de 190.945,29€.

x

Cessions en ús
Degut a la dissolució i extinció del Consorci Assistencial del Baix Empordà mitjançant la cessió global
dels seus actius i passius a la Fundació a efectes comptables d’1 de gener de 2019, els bens en cessió
d’ús de la Fundació recullen les partides d’aquesta naturalesa del Consorci per un valor de
1.805.523,92€. (veure nota 1). Aquestes partides inclouen:

-

Cap Torroella, subvenció de capital atorgada durant 10 anys pel Departament de Salut destinades a
finançar l'obra de construcció del centre d'assistència primària de Torroella.

-

Cessió en ús dels Caps de Palafrugell, La Bisbal i el Consultori de l’Estartit, segons hi figura en el conveni
signat amb el CatSalut, i valorats per l'import que en els mateixos hi figura. Veure nota 6 i 7.2 de la
memòria.
Durant l'any 2019 hem rebut equipament mèdic-assistencial cedit en ús de tercers per import de
67.622,67€. Els equipaments rebuts en cessió d’ús han estat registrats comptablement a l'immobilitzat
material.
x

Sanejament exercici 2019 i anteriors
El sanejament de les subvencions i donacions figura anualment comptabilitzada en funció de la seva
naturalesa, reconeixent com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys sobre una base sistemàtica i
racional de forma relacionada amb les despeses derivades de la subvenció o donació.
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x

Baixes exercici 2019
Durant l’exercici 2019 s’ha procedit a donar de baixa un equipament mèdic cedit en ús per valor net de
5.015,64 euros.

15. Fets posteriors al tancament
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2019, no s’ha produït cap fet que, per la seva importància, requereixi la
modificació dels presents Comptes Anuals.
No obstant l’anterior, l’actual emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVD-19, i la declaració el
passat 14 de març per part del Govern de l’Estat de l’estat d’alarma, comporta una situació d’excepcionalitat en
el conjunt del sistema sanitari, que ha afectat directament a la Fundació. En aquest sentit les principals accions
executades per la Fundació han estat les següents:
9 Implementació dels protocols del Departament de Salut, Catsalut i la normativa publicada en relació a la
pandèmia.
9 Aplicació de les mesures de protecció vigents en relació a la pandèmia (compra d’equips de material de
protecció-EPI’s)
9 Canvi d’horaris i torns, per adequar el personal a les necessitats, garantint equips professionals de
recanvi , davant possibles baixes per infeccions.
9 Tancament de consultoris locals i centralització dels professionals als CAPs, establint equips de
seguiment telefònic, equips presencials per urgències, equips de domicili, equips de suport a
Residències i a “hotels” i equips per extracció de mostres PCR.
9 Suspensió de tota l’activitat no urgent en totes les línies assistencials.
9 Reordenació d’àrees de l’Hospital per garantir les urgències, separant circuits en funció de sospita o no
de pacient infectat per coronavirus; obertura d’espai per unitat de crítics, habilitació de plantes
d’hospitalització exclusivament per pacients COVID-19.

Tot i així, amb la informació de que es disposa en l’actualitat i en un context de progressiu retorn a la
normalitat, no es preveu que el pressupost per al 2020 i la situació financera de la Fundació es vegin alterats
significativament, i en cap cas el principi d’entitat en funcionament es veuria compromès.

42

16. Operacions amb parts vinculades
Hi ha tres entitats on la Fundació té participació amb més de la meitat dels drets de vot:
x

l'agrupació d'interès econòmic, Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), creada l'any 2001
juntament amb el CABE, i amb la incorporació posterior de l'empresa Emporhotel, AIE i Emporsis, AIE,

x

l'agrupació d'interès econòmic, EMPORHOTEL, creada juntament amb el CABE i la Fundació Palafrugell
Gent Gran l’any 2009, i amb la incorporació al 2012 de la Fundació Salut Empordà,

x

l'agrupació d'interès econòmic EMPORSIS, creada juntament amb el CABE i la Fundació Salut Empordà
al novembre del 2011, aquesta última sense activitat fins a l'exercici 2012.

16.1. Les operacions amb parts vinculades realitzades durant l’exercici han estat les següents

OPERACIONS 2018

CABE

Ingressos per prestació de serveis
Despesa per recepció de serveis
Despeses de treballs realitzats

3.510.668,00

OPERACIONS 2019

SSIBE, AIE

Despesa per recepció de serveis
Despeses de treballs realitzats

SSIBE, AIE

EMPORHOTEL,
A.I.E.

EMPORSIS, AIE

-2.192.613,33
-2.455.707,91
EMPORHOTEL,
A.I.E.

EMPORSIS, AIE

-3.418.773,03
-2.966.713,21

-601.209,13

-469.959,08

TOTAL
3.510.668,00
-2.192.613,33
-2.925.666,99

TOTAL
-3.418.773,03
-3.567.922,34

La recepció de serveis del SSIBE correspon a:
Formació dels seus professionals
Suport en seguretat, manteniment, aprovisionament i magatzem
Suport de gestió: comptabilitat i administració
Logística i altres serveis de suport

Els treballs realitzats per EMPORHOTEL correspon a:
Hoteleria : serveis de neteja, bugaderia, alimentació i cafeteria

La recepció de treballs de EMPORSIS, AIE correspon a:
Gestió del manteniment del programari La Gavina
Desenvolupament de nous mòduls per l’aplicatiu informàtic La Gavina
Evolució tecnològica de l’aplicatiu informàtic La Gavina (serveis informàtics)

43

Tant els serveis de gestió prestats pel SSIBE, AIE els treballs d’hoteleria prestats per EMPORHOTEL i els serveis
informàtics prestats per EMPORSIS, AIE a la Fundació, són facturats, segons conveni signat en data 1 de febrer
de 2012, i regularitzat d’acord amb els costos dels serveis prestat durant l’exercici.

16.2. Saldos deutors i creditors amb parts vinculades
Els saldos deutors i creditors que reflexa la Fundació al tancament de l'exercici i que són liquidats a inici de l'any 2020 són
els següents:

SALDOS CREDITORS 2018

CABE

Creditors empreses vinculades

681.374,27

SALDOS CREDITORS 2019

86.741,91

SALDOS DEUTORS 2018

CABE

Deutors empreses vinculades

150.889,00

Deutors empreses vinculades

59.325,33
SSIBE, AIE

Creditors empreses vinculades

SALDOS DEUTORS 2019

SSIBE, AIE

SSIBE, AIE
3.725,24
SSIBE, AIE
1.341,32

EMPORSIS, AIE
58.627,39
EMPORSIS, AIE
48.145,69

EMPORSIS, AIE
106,79
EMPORSIS, AIE
45,89

EMPORHOTEL,
AIE
59.103,91
EMPORHOTEL,
AIE
74.145,72

EMPORHOTEL,
AIE
0,00
EMPORHOTEL,
AIE
0,00

TOTAL
858.430,90
TOTAL
209.033,32

TOTAL
154.721,03
TOTAL
1.387,21

17. Honoraris de la Junta de Govern i del personal d’alta direcció
La remuneració del personal d’alta direcció, que inclou els imports fixes i variables, de l’exercici 2019 ha estat
de 116.778,01 euros i del 2018 de 86.663,05 euros. (*)
Durant l’exercici 2019 i 2018, no ha estat acreditada cap tipus de remuneració pels membres de la Junta de
Govern. Així mateix, no existeix cap obligació contreta en matèria de pensions, ni d'assegurances de vida
respecte als membres actual ni anterior Patronat.
D'altra banda, no existeix tampoc a 31 de desembre de 2019, cap import en conceptes de bestreta o lliurament
a compte a favor dels actual ni anteriors administradors.

(*) A l’exercici 2019, la retribució de l’alta direcció inclou la corresponent a la retribució per l’administració del Consorci
Assistencial del Baix Empordà donat que, tal i com s’indica a la nota 1 i 2.4 de la memòria, amb efectes 1 de gener de 2019
l’activitat desenvolupada pel Consorci passa a ser assumida per la Fundació Hospital de Palamós-Serveis de Salut Integrats
Baix Empordà.
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18. Altra informació
La distribució del número mig de treballadors per categories i sexes durant l’exercici 2019 i 2018 ha estat:

Grup
GP 1
GP 2
GP 3
GP 4
GP 5
GP 6
GP 7

Categoria
Personal Assistencial Titulat de grau Superior
Personal Assistencial Titulat de grau Mitjà
Personal Assistencial amb titulació / FP o Tècnica de grau Mitjà
Personal Para-Assistencial Titulat grau Superior
Personal Para-Assistencial Titulat grau Mitjà
Personal Para- Assistencial amb titulació / FP o Tècnica de grau Mitjà
Personal Assistencial i Para- Assistencial sense titulació / Formació ( subalterns)
TOTAL 2018

Dones
107
234
244
2
2
59
16
664

Homes

Grup
GP 1
GP 2
GP 3
GP 4
GP 5
GP 6
GP 7

Categoria
Personal Assistencial Titulat de grau Superior
Personal Assistencial Titulat de grau Mitjà
Personal Assistencial amb titulació / FP o Tècnica de grau Mitjà
Personal Para-Assistencial Titulat grau Superior
Personal Para-Assistencial Titulat grau Mitjà
Personal Para- Assistencial amb titulació / FP o Tècnica de grau Mitjà
Personal Assistencial i Para- Assistencial sense titulació / Formació ( subalterns)
TOTAL 2019

Dones
169
276
290
2
3
115
13
868

Homes
121
40
41
1
0
15
33
251

Total

84
39
38
1
0
10
33
205

191
273
282
3
2
69
49
869
Total

290
316
331
3
3
130
46
1.119

19. Aplicació d’elements patrimonials a finalitats pròpies
Durant l’exercici 2019, no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació de la Fundació.
Atès que la totalitat dels ingressos de l’exercici 2019, s’han aplicat a les finalitats fundacionals, s’ha acomplert
l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, que estableix que les fundacions han de destinar almenys el
setanta per cent de les rendes i els altres ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment dels fins
fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé incrementar-ne la
dotació.
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Comptes Anuals formulats a Palamós, 9 de juny 2020

El President
Firmado
Lluís
digitalmente
por Lluís Puig
Puig
Martorell - DNI
Martorell 40527505X
(SIG)
- DNI
Fecha:
4052750 2020.06.09
11:19:34
5X (SIG) +02'00'

Sr. Lluís Puig Martorell

El Secretari

Firmado
NOMBRE
digitalmente por
MUNDO
NOMBRE MUNDO
BLANCH CARLES BLANCH
33952868S
CARLES - NIF NIF
Fecha: 2020.06.09
33952868S 11:02:07 +02'00'
Sr. Carles Mundó i Blanch
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