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INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Patronat de la 
Fundació Puigvert 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Puigvert (la Fundació), que comprenen el balanc; 
a 31 de desembre de 2019, el compte de resultats, I'estat de canvis en el patrimoni net, I'estat de 
fluxos d'efectiu, la liquidació del pressupost i la memoria corresponents a I'exercici finalitzat en 
aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació, a 31 de desembre de 2019, 
així com deis seus resultats i fluxos d'efectiu corresponents a I'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 memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 
hi estiguin continguts. 

Fonament de I'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de I'auditor en relació amb 
l'auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons 
allo que exigeix la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no 
hem prestat serveis diferents als de I'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstancies que, d'acord amb allo que estableix I'esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que I'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient 
adequada per a la nostra opinió. 

Aspectes més rellevants de I'auditoria 

Els aspectes més rellevants de I'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han 
estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria deis 
comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra 
auditoria deis comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre 
aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 
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Aspecte rellevant Procediments aplicats 

Ingressos per prestació de serveis assistencials (Nota 16.7 de la memoria) 

L'activitat principal de la Fundació 
corresponen als serveis assistencials en I'ambit 
de la Urologia, la Nefrologia i l'Andrologia. Un 
89% d'aquests ingressos corresponen als 
imports facturats al Servei Catala de la Salut, 
d'acord a les condicions fixades en els diversos 
concerts i clausules anuals, d'acord amb la 
seva condició d'Hospital integrat al Sistema 
Sanitari Integral d'Utilització Pública de 
Catalunya. 

La complexitat deis procediments de gestió 
deis ingressos de I'activitat, implícits als 
serveis sanitaris d'ambit hospitalari, i que en el 
cas de la Fundació existeix la dualitat entre 
pacients de cobertura pública i privada, 
motiven que I'area d'ingressos assistencials 
hagi estat considerada com un aspecte 
rellevant en els nostres treballs. 

Despeses de personal (nota 16.3 de la memoria) 

La despesa de personal representa més de la 
meitat de les despeses de la fundació, amb 
una plantilla mitjana de 667 treballadors. 

Tenint en consideració aquest fet i que la 
propia activitat assistencial su posa una gestió 
complexa del personal. s'ha considerat com 
un punt rellevant en el nostres treballs. 

Addicionalment, la Fundació manté registrada 
una provlslo per cobrir possibles 
reclamacions, (nota 17 de la memoria), que 
atenent a la propia naturalesa i significació en 
el conjunt deis comptes anuals han estat 
considerades igualment com un aspecte 
rellevant en I'auditoria. 

Els nostres procediments d'auditoria han 
inclos, entre d'altres, la comprensió i revisió 
del procediments de gestió i control de la 
facturació de serveis assistencials implantats 
per la Fundació. 

Hem realitzat probes globals sobre els serveis 
facturats, en especial deis ingressos 
provinents del Servei Catala de la Salut, 
analitzant el compliment de les condicions i 
preus establerts en els diferents contractes, i 
les estimacions realitzades al final de I'exercici 
corresponent a les regularitzacions de preus i 
activitat pendent de facturació. 

Així mateix hem sol·licitat confirmació sobre 
els saldos pendents de cobrament a 31 de 
desembre deis principals deutors per 
prestació de serveis, incloent el Servei Catala 
de la Salut. 

Pel que fa a la revisió deis costos de personal, 
els nostres procediments han inclos la 
verifica ció deis sistemes de gestió i de control 
intern de personal. 

Hem realitzat proves globals i de detall sobre 
una mostra de treballadors, amb la finalitat de 
verificar els costos salarials, les cotitzacions a 
la seguretat social i la liquidació deis impostas 
corresponents. 

Així mateix hem avaluat els criteris i calculs 
realitzats per la determinació de les provisions 
vinculades amb personal. incloent la sol·licitud 
d'informació als assessors legals de la 
fundació, 
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Paragraf d' emfasis 

Fem esment a alió que es detalla a la nota 6 de la memoria adjunta, sobre I'import de 18.810 
milers d'euros que la Fundació manté com a l'Immobilitzat en Curs, corresponent a la part del nou 
edifici, que degut a les deficiencies inicials en la construcció, encara no s'ha pogut utilitzar per a 
les funcions hospitaliuies previstes. Durant I'exercici 2019, s'ha finalitzat la primera fase de les 
obres de reparació, iniciant-se en el mes d'octubre de 2019 la segona fase d'obres per la reparació 
de les patologies sobrevingudes i I'adaptació final de I'edifici a les activitats previstes, havent-se 
dotat a tal efecte una provisió de 1.112 milers d'euros per afer front als sobrecostos de I'actuació, 
en base a I'estimació realitzada per part de la direcció de I'obra deis imports pendents d'excutar. 
La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió. 

Altres qüestions 

Els comptes anuals de la Fundació corresponents a I'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2018 
van ser auditats per un altre auditor que va expressar una opinió sense excepcions sobre les 
mateixes el 19 de juny de 2019. 

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 deis resultats de la Fundació, de conformitat 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a I'entitat a Espanya, i del control intern 
que considerin necessari per permetre la prepara ció de comptes anuals lIiures d'incorrecció 
material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, el Patronat és responsable de la valoració de la capacitat 
de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les 
qüestions relacionades amb I'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 I'auditor en relació amb I'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
esta n lIiures 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 pero no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria vigent 
a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir 
lIoc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 
preveure raonablement que influeixen en les decisions economiques que els usuaris prenen 
basant-se en els comptes anuals. 
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Com a part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de I'activitat d'auditoria 
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tota I'auditoria. També: 

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

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a I'auditoria amb la finalitat de dissenyar 
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstimcies, i no amb la 
finalitat d'expressar una opinió sobre I'eficacia del control intern de I'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 I'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem sobre 
si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden 
generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a entitat en 
funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem 
I'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 I'evidencia d'auditoria obtinguda fins a la 
data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixa, fets o condicions futurs poden ser la 
causa que la Fundació deixi de ser una entitat en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, I'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb el Patronat de I'entitat en relació amb, entre altres qüestions, I'abast i el 
moment de realització de I'auditoria planificats i les troballes significatives de I'auditoria, així com 
qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de I'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Patronat de I'entitat, determinem les 
que han estat de la major significativitat en I'auditoria deis comptes anuals del període actual i 
que són, en conseqüencia, els riscos considerats més significatius. 

Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria lIevat que les disposicions legals o 
reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 10 de juliol de 2020 
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. CoHegi 
N° ROAC SO de Censors Jurats 

de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-CASAS, 
Auditora 
Conaultora, S.L. 
2020 Núm. 20/20/13393 

AII illdepe IMPORT COL.LEGIAL: 96,00 EUR 
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FlIndaci6 Puigvert 

BALANC; DE SITUACIÓ 
A 31 DE DESEMBRE DE 2019 

l. Immobl/ltzot Intangible S 

5. Aplicacions informatiques 

7. Acomptes 

11. Immobllltzot Material 6 
1. Terrenys i béns naturals 

2. Construccions 

3. InstaHacions tecniques 

4. Maquinaria 

5. Altres instaHacions i utillatge 

6. Mobiliari 

7. Equips per a processaments d'informació 

8. Elements de transport 

9. Altre immobilitzat 

10. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 

11/. Inverslons Immobl/lilrles 7 

1. Terrenys i béns naturals 

2. Construccions 

V. Inverslons en entltots del grup lossoc/odes o 1I0rg termlnl 

1. Instruments de patrimoni 

VI. Inverslons Flnonceres o 1I0rg termlnl 10.1 
1. Instruments de patrimoni 

2. Credits a tercers 

3. Valors representatius de deute 
5. Altres actius financers 

1.343.564,17 1.285.083,81 

1.248.563,15 1.049.687,54 

95.001,02 235.396,27 

46.549.496,24 45.042.731,80 

316.566,02 316.566,02 

17.033.069,84 13.439.635,09 

4.600.458,25 2.578.606,17 

3.989.305,19 2.550.491,38 

158.166,97 67.811,02 

1.032.638,01 768.684,35 

1.045.896,58 538.462,15 

2.510,88 2.553,14 

10.032,67 10.350,37 

18.360.851,83 24.769.572,11 

220.937,94 192.040,67 

192.040,67 192.040,67 

28.897,27 0,00 

215.246,26 244.134,26 

215.246,26 244.134,26 

10.112,50 607.628,58 
0,00 344.380,40 
0,00 218.231,16 

0,00 22.943,30 
10.112,50 22.073,72 

B - ACTlU CORRENT 11.216.813,82 12.620.308,91 

11. Exlst~nc/es 

1. Farmacs 

2. Material Sanitaria i altre material assistencial 
3. Materials no assistencial 

5. Altres aprovisionaments 
11/. Usuorls I deutors de les octlvltots lo/tres comptes o cobrar 

1. Usuaris i deutors per vendes i presta ció de serveis 

5. Personal 

7. Altres Credits amb Administracions Públiques 

V. Inverslons /lnonceres o curt termlnl 

1. Instruments de Patrimoni 

VI. Perlodl/lcoclons o curt termlnl. 

VII. Efectlu lo/tres octlus /Iqulds equNo/ents 

1. Tresoreria 

11 

10.1 

10.1 

2.301.623,09 

323.224,77 
1.171.921,24 

430.755,61 

375.721,47 
8.710.522,59 

8.690.658,48 

7.171,62 

12.692,49 

0,00 

0,00 

180.357,07 
24.311,07 

24.311,07 

2.130.137,25 

348.523,04 
985.304,19 
420.588,55 

375.721,47 
5.245.119,11 

5.213.527,62 

0,00 

31.591,49 

5.026.616,05 

5.026.616,05 

194.228,09 
24.208,41-
/ o \Xl;:' )~ 

~4}~08,41. ~ "% 
TOTAL ACTIU (A+B) 59.556.170,93 59.991.928,03 
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Pllñda ió Puigvert 

BALANt DE SITUACIÓ 

A 31 DE DESEMBRE DE 2019 

PATRIMONI NET I PASSIU 

A-l) Fons propls 

l. Fons dotaclonols o fons socio/s 

1. Fons Social 

111. Reserves 

1. Reserva Voluntaries 

2. Reserves de revalorització d'actius 

IV. Excedents d'exerclcls anterlors 

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 

VI. Excedent de /'exerclcl (posltlu o negotlu) 

A-2) Ajustos per canvl de Valor 

1. Actius financers disponibles per a la venda 

11. Operacions de Cobertura 

A-3) Subvenclons donoclons IlIegots rebuts 

1. Subvencions oficials de capital 

2. Donacions i lIegats de capital 

13 

3 

10.2 

14 

Exerclcl 

5.809.627,16 5.390.346,96 

3.000.000,00 3.000.000,00 

3.000.000,00 3.000.000,00 

3.220.~42,10 3.220.642,10 

2.709.662,05 2.709.662,05 

510.980,05 510.980,05 

-830.295,14 -1.622.737,39 

-830.295,14 -1.622.737,39 

419.280,20 792.442,25 

-367.330,66 -638.847,93 

0,00 -114.577,63 

-367.330,66 -524.270,30 

630.970,42 610.854,39 

451.929,91 430.708,39 

179.040,51 180.146,00 

B) PASSIU NO CORRENT 31.499.735,71 30.901.430,96 

l. Provlslons o lIorg termlnl 

1. Obligacions per prestacions a lIarg termini al personal 

3. Provisions per a altres responsabilitats 

11. Deutes a lIorg termlnl 

1. Deutes amb entitats de credit 

2. Creditors per arrendament financer 

11. Provlslons o curt termlni 

111. Deutes o curt termlnl 

1. Deutes amb entitats de credit 

2. Creditors per arrendament financer 

3. Altres passius financers 

V. Credltors per octlvltots i o/tres comptes o pagor 

1. Prove'idors 

3. Creditors diversos 

4. Personal (Remuneracions pendents de pagament) 

6. Altres deutes amb les Administracions Publiques 

VI. Perlodlflcoclons a curt termlnl 

17 

10.2 

17 

10.2 

10.2 

1.260.986,05 2.295.732,43 

118.000,00 954.842,82 

1.142.986,05 1.340.889,61 

30.238.749,66 28.605.698,53 

18.927.974,65 18.769.108,10 

2.909.627,89 1.264.678,20 

367.330,66 524.270,30 

836.842,82 482.866,33 

11.237.305,86 12.954.101,81 

10.270.059,95 12.409.440,62 

827.071,76 424.345,00 

140.174,15 120.316,19 

9.909.019,62 10.272.268,30 

5.072.468,27 5.461.094,62 

1.998.978,20 2.021.859,60 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 59.556.170,93 59.991.928,03 
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Fundad6 Puigvert 

COMPTE DE RESULTATS 
EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

Notes de ExerciCl ExerciCl 

1. Ingressos per les actlvltats 
b) Prestacions de serveis 
e) Ingressos rebuts amb earaeter peribdie 
f) Donaeions i altres ingressos per a aetivitats 

S. Aprovlslonaments 
a) Consum de béns destinats a les aetivitats 
e) Treballs realltzats per altres entitats 

6. Altres Ingressos de les actlvltats 
a) Ingressos per arrendaments 
b) Ingressos per serveis al personal 
e) Ingressos aeeessoris i altres de gestió eorrent 

7. Despeses de personal 
a) Sous, salaris i assimilats 
b) Carregues soeials 

8. A1tres despeses d'explotacl6 
a) Serveis exteriors 

a2) Arrendaments i eanons 
a3) Reparacions i eonservaeió 
a4) Serveis professionals independents 
aS) Transports 
a6) Primes d'asseguranees 
a7) Serveis banearis 
a8) Publieitat, propaganda i relaeions públiques 
a9) Subministraments 
a10)Altres serveis 

b) Tributs 
e) Perdues, deteriorament per op. de les aetivitats 
d) Altres despeses de gestió eorrent 

9. Amortltzacl6 de l'lmmobllltzat 
10. Subvenclons, donaclons i lIegats traspassats al resultat 
11. Excés de provlslons 
12. Deterlorament 1 resultat per allenacions de I'immobilitzat 

a) Deterioraments i perdues 
b) Resultats per alienacions i altres 

13. Altres Resultat 
a) Despeses excepcional s 
b) Ingressos exeepeionals 

I.l M emorl ¡¡ 2019 2018 

16.7 

16.2 

16.8 

16.3 

16.4 

16.4 

5,617 

16.6 

62.982.199,36 
61.703.858,86 

986.659,52 
291.680,98 

-21.987.966,73 
-14.287.214,05 

-7.700.752,68 
250.097,00 

56.818,74 
151.341,00 

41.937,26 
-32.274.845,70 
-25.339.680,78 

-6.935.164,92 
-4.995.329,U 
-4.543.585,93 

-200.305,50 
-1.920.456,52 

-342.211,07 
-41.284,66 

-202.409,17 
-109.510,81 
-112.103,55 
-973.058,86 
-642.245,79 

-5.510,28 
-128.537,37 
-317.695,54 

-2.367.504,96 
44.517,10 
47.972,18 

-306.109,33 
0,00 

-306.109,33 
83.055,08 

700,12 
82.354,96 

59.367.558,38 
58.245.295,30 

996.595,56 
125.667,52 

-21.657.576,30 
-13.991.355,11 

-7.666.221,19 
283.254,67 

56.082,30 
201.155,41 

26.016,96 
-31.708.625,15 
-25.283.784,81 

-6.424.840,34 
-4.842.029,09 
-4.437.528,69 

-275.620,04 
-1.931.445,73 

-333.999,30 
-45.607,53 

-199.282,13 
-27.626,71 

-127.389,79 
-930.628,37 
-565.929,09 

-8.642,95 
-62.790,92 

-333.066,53 
-3.554.758,99 

98.419,40 
15.932,26 

-992.963,11 
101.359,49 

-1.094.322,60 
5.050.596,77 

-3.615,53 
5.054.212,30 

1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.476.084,88 2.059 .808,84 

14. Ingressos flnancers. 
a) De participacions en instruments de patrimoni 

a.2) De tercers 
b) De valors negOCiables i altres instruments financers 

b.1) D'empreses del grup i associades 
b.2) De tercers 

15. Despeses Rnanceres 
b) Per deutes amb tercers 

18. Deterlorament 1 resultat per allenaclons d'lnst. flnancers 
a) Deterioracions i perdues 
b) Resuitats er ailenacions i altres . 

10.3 

10.3 

30.889,19 
3.738,23 
3.738,23 

27.150,96 
26.881,98 

268,98 
-1.271.975,14 
-1.271.975,14 

184.281,27 
20.262,74 

164 018 53 

31.314,13 
4.880,10 
4.880,10 

26.434,03 
26.184,29 

249,74 
-1.244.872,99 
-1.244.872,99 

-53.807,73 
/,53:"807;-73 

~\?J'-iS {(roo 
11) RESUL TAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18) -1.056.804,68 -1.267 .366,59 ~\ 

~~ 111) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1 + 11) 419 .280,20 792 .442,25 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111 + 19 ) 419.280,20 792.442,25 
U]! - ~ ~CJ\. 
w e RU-\CNum S()200 - m'. 
0. ~ fl.ARCELONA B 12 JI 

.~ 1i> / ::1 5;! IJ 
- 'ti> 1,>" §" hlj 
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Pi,hcla ió ':'úlgvert 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 
DE L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

a) Estat d'lngressos I Despeses Reconeguts a 31 de desembre de 2019 

Inllressos I despeses Imputades dlrectament al patrlmonl net 
l. Per valoracl6 Instruments flnancers 

1. Actius financers disponibles per a la venda 

2. Altres ingressos/despeses 

11. Per cobertures de fluxos d'efectlu 

111. Subvencions, donaclons IlIegats rebuts 

IV. Per guanysl perdues actuarlalsl altres ajustos 

V. Efecte Imposltlu 

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT 

114.577,63 
114.577,63 

O 
156.939,64 

66.840,03 

-11.161,66 
-11.161,66 

O 
167.597,63 
145.723,78 

AL PATRIMONI NET 338.357,30 302 .159,75 

Transjerencles al compte de perdues IlIuanys 
VI. Per valoracl6 Instruments flnancers 

VII. Per cobertures de fluxos d'efectlu 

VIII. Subvenclons, donaclons IlIegats rebuts 

IX. Efecte Imposltlu 

C) TOTAL TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PERDUES I 

12 -46.724,00 -98.419,40 

GUANYS -46.724,00 -98.419,40 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 710.913,50 996.182,60 
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Fundació Puigvert 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

b) Estat total de canvis en el patrimoni net a 31 de desembre de 2019 

c:::: =:::,,; ~ 

.--'--

Fons 
Dotacional 

Reserves 
Excedents 
d'exerclcis 
anteriors 

7 

Excedent de I Ajustos per 
l'Exercici canvi de valor 

Subvenclons 
donacions i 

lIegats 
Total 



Fundació P.ui~vert 

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU 
EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2019 

NOTES berc!c! 2019 [XCWCI 2018 .• _----
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTlVITATS O'(XPLOTAC IO 

1. Resultat de I'exerdcl abans d'lmpostos 
2. Ajustos del resultat 
a) Amortitzacló de I' immobilltzat (+) 
b) Correcclons valoratives (+/-) 
e) Variació de les provisions (+/-) 
d) Imputació de subvencions (-) 
e) Resultat per balxes i alienacions d'immobilitzat (+/-) 
g) Ingressos financers (-) 
h) Despeses financeres (+) 
1) Diferencies de canvi (+/-) 
k) Altres ingressos I despeses (-/+) 
3. Canvls al capital corrent 
a) Existencles (+/-) 
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) 
e) Altres actius corrents (+/-) 
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) 
e) Altres passius corrents (+/-) 
f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotacló 
a) Pagament d'interessos (-) 
b) Cobraments de dividends (+) 
e) Cobrament d'interessos (+) 

419.280,20 
4.437.061,25 
2.367.504,96 

48.607,70 
-98.305,13 
-44.517,10 
416.109,33 
-49.451,42 

1.271.975,14 
0,00 

525.137,77 
-5.254.853,45 

-176.700,54 
-3.471.280,00 

0,00 
-324.011,70 

15.950,75 
-1.298,811,96 
-1.237.350,11 
-1.286.801,53 

3.738,23 
45.713,19 

792.442,25 
1.973.032,83 
3.554.758,99 

3.606,00 
2.203.436,32 

-98.419,40 
122.708,11 
-31.314,13 

1.244.872,99 
0,00 

-5.026.616,05 
3.185.270,74 

-97.819,02 
3.615.390,79 

239.125,45 
-501.571,64 

15.000,00 
-84.854,84 

-1.202.735,43 
-1.234.049,56 

4.880,10 
26.434,03 

S Fluxos d'cfect!u de les act ivitats d 'cxplotaclQ (1 + 2 + 3 + 4) -1.635.862,11 4.748010,39 

6. Pagament per inversions (-) 
a) Entltats del grup I associades 
b) Immobilitzat intangible 
e) Immobilitzat material 
e) Altres actius financers 
7. Cobraments per desinversions (+) 
a) Entitats del grup i associades 
d) Inversions immobiliaries 
e) Altres actius financers 

-4.291.894,42 
-14.505,00 

-343.864,68 
-3.923.891,68 

-9.633,06 
5.779.030,44 

63.225,20 
0,00 

5.715.805,24 

-3.656.754,98 
-12.088,00 

-354.285,61 
-3.040.065,65 

-250.315,72 
304.114,10 

62.977,91 
0,00 

241.136,19 
8. Fluxos d'efcctill de les ;¡ct!vi tats d'mvers!ó (6 • 7) 1.487.136,02 -3352 640,88 

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 
e) Subvencions, donacions IlIegats rebuts (+) 

10. Cobrament I pagament de passiu financer 
a) Emissió deute amb entitat credit (+) 
1. Deutes amb entltats de credit (+) 
3. Altres deutes (+) 

Devolucl6 i amortitzacl6 
Deutes amb entitats de credit (-) 
Deutes amb altres entitats financeres (-) 
Altres deutes 

66.840,03 
66.840,03 
81.988,72 

6.831.457,00 
6.749.677,78 

81.779,22 

e 

145.723,78 
145.723,78 

-1.531.584,68 
1.936.575,03 
1.453.382,59 

483.192,44 



Fundació Pulgvert 

MEMORIA DE L'EXERCICI 2019 

1.- ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

1.1.- Naturalesa jurrdica 

La FUNDACIÓ PUIGVERT és una entitat sense afany de Lucre constitu"ida com a Fundaci6 amb 

personalitat jurídica propia que es regeix pel Títol 111 del Codi Civil de Catalunya relatiu a 

Associacions i Fundacions. Esta inscrita amb el número 93 del Registre de Fundacions del 

Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Constitu"ida per a temps indefinit, situa 

el seu domicili social a Barcelona, al carrer Cartagena número 340. El seu NIF és G08294779. 

Com a Fundaci6 sense anim de lucre esta reconeguda per l' Administraci6 Tributaria com 

entitat amb aplicaci6 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de regim fiscal de les entitats 

sense fins lucratius i deis incentius fiscals al mecenatge subjecte a la lIei 29/2002 

1.2.- Objecte social i fins 

D'acord amb I'article 3er deis seus estatuts, la Fundaci6 Puigvert té per objecte social 

aprofundir en el coneixement, l'expansi6 i el perfeccionament de les ciencies mediques que 

s'ocupen de I'estudi i el tractament de les patologies i disfuncions del sistema urinari i de 

I'aparell genital masculí. Per tant, totes les seves activitats estan orientades al pie 

desenvolupament i progrés de les especialitats mediques de la Urologia. Nefrologia 

l' Andrologia. 

El mate ix article 3 deis Estatuts, defineix els fins de la Fundaci6 Puigvert com una concreci6 de 

I'objecte social de I'entitat. Aquests s6n els següents: 

• Sanitari. donant resposta a les necessitats de salut urologia, nefrologia i andrologica de 

la poblaci6 de referencia. 

• Docent. de divulgaci6 científica sobre les arees de coneixement de la Fundaci6 i de les 

activitats realitzades. 

• De Recerca per aconseguir una millora en el coneixement de les ciencies de les que 
-~---=-'--

s'ocupa I'entitat, innovaci6 medica i tecnica. ~~~iS D~ 
~ ~Q) Co 

D'educació per la salut, desenvolupant activitats pedagogiques dirigides a promou~ la ~.... ~ 
v ~)i{¡! A 

divulgaci6 de coneixements basics sobre temes de prevenci6 i cura de la salut. & "'iJ.~~ fJ, 
ü~ ~~ mOl 
w ~RO CtJ'!m.S0206 ~- rr¡ j 
':!-. PARCElONA 6 P,. I ff 
(~\ {h ~'3' .:r. I~ 
':> 1P ~ f:/l 
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PlInclscló PQi~vert 

1.3.- Activitats de la Fundació Puigvert 

1.3.1 Activitats d'assistencia sanitaria especialitzades en les arees que conformen I'objecte 

social de la Fundació Puigvert. 

Per a la realització de la seva activitat sanitaria la Fundació s'organitza com un Centre Sanitari 

Monogratic altament especialitzat, que estudia i tracta, amb els medis més adients, avan~ats i 

contrastats, les malalties i alteracions que atenyen als ronyons i a les vi es urinaries de 

persones, adultes i infants, tant del sexe femení com del masculí. També estudia i tracta les 

patologies i disfuncions que afecten a les glimdules i organs de I'aparell genital masculí, que 

intervenen en la reproducció i la sexualitat de la parella humana. 

La Fundació, des deis seus orígens forma part deis Hospitals d'Utilització Pública del Sistema 

Nacional de Salut en qualitat d'Hospital Concertat. Esta integrada en la Xarxa Hospitalaria 

d'Utilitzacl6 Pública (XHUP) des de la seva crea ció el 1985 (Decret 202/1985). I des de 21 de 

Desembre de 2000 s'integra al Sistema Sanitar; Integral d'Utilitzacl6 Pública (SISeAr), com a 

Hospital integrant de la XHUP. 

En el mes de novembre de 2019, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, crea 

la marca: S/Sistema de Salut de Catalunya, per dotar d'una identitat comuna el conglomerat 

de professionals, ens, centres i serveis que integren el sistema públic de salut de Catalunya. La 

Fundació Puigvert, també forma part d'aquesta marca tenint en compte que integra a tots els 

membres del SISCAT. 

Amb I'Hospital de la Sta. Creu i Sant Pau (HSCSP), constitueix un conjunt hospitalari, general, 

universitari i d'alta complexitat. Per la seva dimensió, ambit d'actuació i disponibilitat propia 

d'especialitats i tecnologies relacionades, realitza les funcions que correspondrien a tres 

Serveis en I'HSCSP: el d'Urologia, el de Nefrologia i el d' Andrologia, i ho fa de manera 

totalment autonoma, pero coordinada. I aquest treball conjunt permet la realització de 

Programes d'alt interes assistencial: Programa de Trasplantament Renal (PTREN); Programa de 

Medicina Reproductiva (PMERE); Programa d'Uro-nefrologia Pediatrica (PUNPE); Programa 

d'Urologia Oncologica (PURON); Programa d' Andrologia Plastica (PAPLA); etc 

En el ambit de la Sanitat Pública assisteix a la població de proximitat, a la de referencia, i a la 

d'alta complexitat, amb un gran volum d'activitat i una elevada massa crítica, que Ii 

proporciona una alta expertesa en el tractament i cura de malalties dintre de les seves 

especialitats. 

Al mateix temps la seva autonomia de gestió i organització Ii permet que també actu"i dintre de 

I'ambit de la Sanitat privada, com a Centre Monogratic altament especialitzat, innovador, 

pioner i tecnologicament molt ben equipat. 
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Funclaci6 P~igvert 

1.3.2 Activltats de Docencia 

La Fundació esta adscrita Facultat de Medicina de la Universitat Autonoma de Barcelona 

(UAB), com a integrant de l'Equip Docent HSCSP-FP, per a I'ensenyament de pre-grau (Estudis 

de Llicenciatura). 

Reconeguda com a "ESCUELA DE ESPECIALIZACiÓN PARA POSTGRADUADOS" (O.M. del 26 de 

juliol de 1967) realitza la formació teorica i practica d'especialistes (Estudis de Tercer Cicle). 

Reconeguda "PLAN NACIONAL MIR" realitza la formació d'especialistes en les arees de 

coneixement treballats a la Fundació Puigvert. 

Compta amb I'acreditació de l' ACADEMIA EUROPEA D' ANDROLOGIA com a I'únic centre 

espanyol que disposa de I'experiencia, deis recursos tant estructurals, personals, com el volum 

d'activitat necessaris, per a proporcionar ensenyaments i formació sobre-especialitzada en 

Andrologia. 

A través de la revista propia "Anales de la Fundació Puigvert", des de I'any 1971, la Institució fa 

difusió de les activitats cientrfiques de la Institució. 

Compta també, amb el "Crrculo de Alumnos y Colaboradores (CALCO)", com a Instrument de 

connexió entre els especialistes formats a la Institució, i actualment aplega a més de tres-cents 

membres (urolegs, nefrolegs, androlegs, documenta listes, pSicolegs, etc ... ), d'arreu del mono 

Addicionalment durant I'any realitza diferents masters, seminaris i cursos de format breu, per 

al reciclatge professional a I'ambit sanitario Durant I'exercici 2019, ha dut a terme un total 44 

programes de formació en diferents formats. 

1.3.3 Activltats de Recerca 

La Fundació realitza activitats de recerca basica i clínica per al desenvolupament de les seves 

especialitats mediques: la Urologia, la Nefrologia, i l'Andrologia. 

Per a dur a terme aquesta activitat compta amb un Centre de Recerca, tres Catedres de 

Recerca UAB-FP, imanté un acord per al desenvolupament de nous projectes d'investigació 

amb l'lnstitut de Recerca de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, 

Totes les activitats de recerca de la Fundació estan supervisades per un Comite Etic per a la 

Investigació Clínica (CEle). 

1.3.4 Valors Institucionals 

Els valors que tots els integrants de la Fundació han de respectar, són els següents: 
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Fu'ñdaajó PuJgvert 

• Actuar amb efectivitat, eficacia, eficiencia, exigencia, pertinen~a, professionalitat, qualitat i 

seguretat ... i servir amb cordialitat i respecte. 

• Respectar els criteris etics més estrictes, així com els usos i costums institucionals. 

• Treballar amb transparencia i donar a coneixer la gestió i I'ús donat als medis i recursos 

confiats (retiment de comptes). 

1.4.- Promoció de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes. 

la Fundació Puigvert promou la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones en 

relació a I'accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la 

resta de condicions de treball, d'acord amb la lIei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva 

de dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya. 

1.5.- Desenvolupament de les activitats 

les activitats de la Fundació Puigvert es desenvolupen majoritariament al conjunt hospitalari 

situat al carrer Cartagena 340, pero també ha realitzat algunes activitats complementaries als 

edificis situats al carrer Santa Carolina 81-93 i Llorens i Barba 66-72. 

1.6.- Formulació i registre del comptes anuals 

Aquests Memoria i els Comptes Anuals que s'hi comenten, d'acord amb I'article 333-7 del Codi 

Civil de Catalunya, han estat formulats pel Patronat de la Fundació i seran dipositats en el 

registre del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, em el termini establert a 

I'article 333-9 del Codi Civil de Catalunya. 

Organ de govern 

la representació, el govern i I'administració de la Fundació correspon al Patronat, el qual 

vetllara per I'estricte compliment de les obligacions fundacionals. l'exercici d'aquest/es ~1S DI: 
facultats es realitzara d'acord amb el que estableix la lIei. ~ c~ 
la composició a 31 de desembre del 2019 del Patronat, esta format per 13 membres i és ~ , l ~. 

I J ~ 1 
següent: (/l \ 

\8~ ~g~! 
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FundsGió Puigvert 

Nom Membre 

Esperan(;a Martí Salis 
Helena Ris Romeu 
Ramon Massaguer Meléndez 
Joan Cervera Ripolles 
Joaquim Espriu Malagelada 
Leopoldo Galmes Creus 
Juan Antonio Gallego Lizana 
Amelia Guilera Roche 
Manel Peiró Posadas 
Josep-Enric Rebés Solé 
Feliu Sucarrats Margarit 
Carlota Valera i Puigvert 
Ricard Nel-Io Padró 

Presidenta Honorffica i Vocal 
Presidenta 

Patró Delegat i Director General 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 
Vocal 

Secretari no patró 

En data anterior a I'aprovació deis presents comptes anuals s'han incorporat com a vocals 4 

nous patrons (nota 25.3.- Canvis a I'organ de govern). 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPlES ANUALS. 

2.1.- Imatge fidel 

Els Comptes Anuals de I'exercici han estat preparats a partir deis registres comptables de la 

Fundació i s'hi han aplicat les disposicions legals vigents en materia comptable de fundacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, constituida pel Decret 259/2008 de 23 

de desembre, pel qual s'aprova el pla comptable de les fundacions i associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat (en endavant PCFC), modificat posteriorment pel Decret 125/2010 

de 14 de setembre, per tal de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i 

deis resultats de I'entitat, així com la veracitat deis fluxos incorporats a I'estat de fluxos 

d'efectiu. 

La Fundació no consolida els seus Comptes Anuals, amb els de les seves Societats dependents, 

d'acord amb allo establert a I'article 7 del Reial Decret 1159/2010 de 17 de setembre, pel qual 

s'aproven les normes per a la formulació de Comptes Anuals Consolidats. Segons aquest 

article, I'obligació de consolida ció queda dispensada "quan la Societat obligada a consolidar 

participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interes significatiu,.s 

individualment y en conjunt per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera<~~ C'o 

Resultats de les Societats del grup". ~!:®~~"m ~~~J 
Cl ~ BARCELONA ,§; 
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FlInd~Cli6 Pltigvert 

Les xifres contingudes en els documents que integren els Comptes Anuals: Balan~ de Situació, 

Compte de Resultats, Estat de canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d'Efectiu, i la 

Memoria, estan expressats en euros. 

2.2.- Princlpis comptables no obligatoris aplicats 

En la preparació deis comptes anuals han estat utilitzats els principis comptables obligatoris, 

no existint raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació. 

2.3.- Aspectes crftics de la valoració i estimació de la incertesa. 

En els comptes anuals adjunts s'han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per 

la Direcció de la entitat per quantificar alguns deis actius, passius, ingressos, despeses i 

compromisos que estan registrats. Basicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

La vida útil deis actius materials, immobiliaris i intangibles (Notes 4.1,4.3 i 4.4). 

El calcul de les Provisions a lIarg termini (nota 4.13) i de les Remuneracions pendents 
de pagament (nota 4.15). 

Els ingressos del Servei Cata la de la Salut (nota 4.12). 

Malgrat que aquests judicis i estimacions s'han realitzat en funció de la millor informació 

disponible sobre els fets analitzats al 31 de desembre de 2019, és possible que esdeveniments 

(fets economics, canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lIoc en el futur obliguin a 

modificar-los (a I'al~a o a la baixa) en els propers exercicis, el que es portaria a terme, en el seu 

cas, de forma prospectiva. 

2.4.- Comparació de la informació. 

La Fundació presenta el Balan~ de Situació, Compte de Perdues i Guanys, Estat de Canvis en 

Patrimoni Net, l'Estat de Fluxos d'Efectiu i la Memoria comparat amb el de I'exercici anterior, 

d'acord amb I'estructura fixada pel Decret 259/2008, pel que s'aprova el Pla Comptabilitat de 

les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 

2.5.- Agrupació de partides ~,.~~~ 
/)\)\-~~ Co 

Els Comptes Anuals no inclouen cap partida que hagi estat objecte d'agrupació al Balah~, ~1 ~ 
Compte de Resultats, a l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net o a l'Estat de Fluxos d'Efe'c~~ . y ~~J 
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2.6.- Elements recollits en diverses partides 

Amb I'excepció de les partides del Balan~ de Situació, que es distribueixen d'acord amb el seu 
venciment en el curt i lIarg termini, no hi ha elements de naturalesa similar inclosos a diverses 

partides deis estats financers. 

2.7.- Canvis en criteris comptables 

No s'han realitzats canvis en els criteris comptables ni durant I'exercici 2019 ni I'exercici 

anterior. 

2.8.- Canvi de criteris i correcció d'errors 

Durant I'exercici finalitzat a 31 de desembre de 2019, i d'acord amb I'anitlisi realitzat per el 

canvi de sistemes d'informació financera, s'ha modificat el criteri d'imputació deis excedents 

de projectes de recerca d'exercicis anteriors, considerant aquest excedents com a patrimoni 

net de la Fundació i no com a passiu. També s'han reclassificat deutes a lIarg termini en base 
als venciments inferiors a I'exercici, i d'acord amb el criteri del cost amortitzat 

Aquest ajustos han implicat la reexpressió de les xifres comparatives de I'exercici anterior 

reflectides en el balan~ i en el estat de canvis de patrimoni net, respecte les aprovades. 

Els efectes de la nova classificació en els comptes comparatius, d'acord amb el criteri 
esmentat, en les partides del Patrimoni Net i Passiu del Balan~, respecte a la classificació deis 

Comptes Anuals de I'exercici anterior, han estat els següents: 

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 

VI. Periodificacions a curt termini 
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I també s'han reclassificat algunes despeses dintre de les diferents partides del compte de 

resultats, sense que no hagi tingut impacte en el resultat d'explotació. Aquests canvis han 

estat els següents: 

Xifres de 2018 en 

COMPTE DE RES ULTATS CCAA 2018 Rec!asslflcació CCAA 2019 

5. Aprovisionaments -21.922.505,82 264.929,52 

-265.882,12 

886.187,26 

-21.657.576,30 

8. Altres despeses d'explotació -4.576.146,97 

11. Excés de provisions -870.255,00 

12. Deteriorament i resultat per alienacions 
d' immobilitzat -122.708,11 -870.255,00 

13. Altres Resultats 5.065.576,43 -14.979,66 

Efecte en el Resu ltat d'explotació : 0,00 

3.- APLlCACIÓ DE RESULTATS 

La pro posta d'aplicació de I'estalvi proposada pel Patronat és la següent: 

BASE DE REPARTIMENT Euros 

Excedent de I'exercici 419.280,20 

Total 419.280,20 

APLlCACIÓ A Euros 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 419.280,20 

Total 419.280,20 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 

-4.842.029,09 

15.932,26 

-992.963,11 

5.050.596,77 

4.1.- Immobilitzat intangible. ....\:j~~:'iS".DC" e 
• · • o 4? ~ 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, posterior!Jlent, es ~ ~ ~ 
valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva corresponent amortització acJ';''tllada i/o . ~ q \\ 

perdues per deteriorament que hagin experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció l(Je IA~ 8!~~ j 
la seva vida útil. \ ~ §~5;j 
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S'inclouen com a preu d'adquisició els impostos indirectes que no es consideren recuperables 
directament de la hisenda pública. 

l'entitat reconeix qualsevol perdua que hagi pogut produir-se en el valor registrat d'aquests 
actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al reconeixement de les perdues per 
deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les recuperacions de les perdues per 
deteriorament registrades en exercicis anteriors són similars als aplicats per als actius 
materials. 

Els costos de manteniment deis sistemes informatics es registren a carrec del compte de 
resultats de I'exercici en que s'incorren. 

Durant el 2019, hem realitzat una actualització deis criteris d'amortització, I'amortització de 
les aplicacions informatiques és aplicada de forma lineal amb el següent coeficient 
d' amortització: 

4.2.- Immobllitzat material 

Els béns compresos en I'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al cost de 
producció, incloses totes les despeses addicionals directament relacionades amb la seva 
posada en funcionament, tals com despeses d'enderrocament, transport, drets aranzelaris, 
assegurances, instaHació, muntatge i altres similars. 

Els terrenys i edificis adquirits amb anterioritat al31 de desembre de 1977 es troben valorats a 
preu de cost, actualitzats voluntariament en base a una valoració efectuada per una societat 
de taxadors independents d'acord amb les lIeis que autoritzaven les revaloritzacions 
corresponents. les addicions posteriors s'han valorat pel seu cost d'adquisició. 

S'inclouen com a preu d'adquisició els impostos indirectes que no es consideren recuperables 
directament de la hisenda pública. 

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a I'actiu com major valor d~bé 

exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o prolonga{¡~~k,~ C'o 

la seva vida útil. 1..~ y.~ ~ 
~ ~ les despeses periodiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a res 19~ com"'¿'- ~ o 

cost de I'exercici en que s'incorren. ~ ~ROAc"um.So206 8I ~ 
_ b fW¡CEl.ONA f2 j,. 
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Les perdues per deteriorament es posaran de manifest en el moment en el que el valor 

comptable del bé superi el seu import recuperable, entes aquest com I'import més alt entre el 
seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús, 

La Societat té implantat un sistema de control deis seus immobilitzats que detalla de manera 
individualitzada els diversos elements que el composen i la seva corresponent amortització 
acumulada, 

L'amortització es calcula, aplicant el metode lineal, sobre el cost d'adquisició deis actius; 
entenent-se que els terrenys tenen una vida útil indefinida i que, per tant, no són objecte 
d'amortització, 

El dtlcul de la dotació a I'amortització de I'exercici ha estat aplicat de manera individual per 
cada element a partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva vida útil estimada, 

Durant I'exercici 2019 s'ha realitzat una actualització de criteris per a I'amortització de 
I'immobilitzat, Els coeficients d'amortització deis elements inclosos en I'immobilitzat material 
són els següents: 

Grup Any Vida útil % 
Concepte 0,0 o d o 

Im moblltzat Estima a Amortltzo 

Edificis i construccions 21100000 100 anys 1,00% 

Diposits (gas Irquids i solids) 21100000 30 anys 3,33% 

InstaHacions incorporades 21200000 10 anys 10,00% 

Ascensors i elevadors 21200000 10 anys 10,00% 

Aparells i maquinaria no assistencials 21300000 8 anys i quat re mesos 12,00% 

Equips i aparells assistencials 21300000 6 anys i 8 mesos 15,00% 

Equipaments per a diagnostic i terapia 21300000 6 anys i 8 mesos 15,00% 

Instrumental assistencial 21400000 6 anys i 8 mesos 15,00% 

Mobiliari 21500000 10 anys 10,00% 

Equips pel procés de la informació 21600000 8 anys 12,50% 

Equips de reproducció d'imatge 21600000 8 anys 12,50% 

Elements de transport 21700000 8 anys i quat re mesos 12,00% 

Altres immobilitzat 21900000 10 anys 10,00% 

Els treballs que es realitzen pel propi immobilitzat es reflecteixen al cost que resulta d'afegir als 

costos externs, segons factura deis prove'idors, els costos interns determinats en funció deis 
consums propis de material de magatzem i deis costos de personal aplicats segons el seu cost 
horari, 
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4.3.- Inverslons Immobill~rles. 

La Fundaci6 qualifica com a inversions immobiliaries aquells terrenys i construccions que la 
Fundaci6 no manté per a desenvolupar-hi la seva activitat, si no per a la obtenci6 de rendes 

mitjan~ant el seu arrendament o venda. la Fundaci6 qualifica generalment com a inversions 
immobiliaries els bens immobles rebuts per causa de donacions o lIegats, sempre i quan es 
compleixi la condici6 anterior. 

Les inversions immobiliaries es valoraran utilitzant els mateixos criteris que el immobilitzat 
material. 

Els coeficients d'amortitzaci6 aplicats per les noves inversions s6n els següents: 

4.4.- Bens integrants del patrimoni cultural 

La Fundaci6 no té bens d'aquesta naturalesa. 

4.5.- Arrendaments. 

Els arrendaments es qualifiquen com financers sempre que de les seves condicions se'n 

dedueixi que s'ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat 
de I'actiu objecte del contracte. La resta d'arrendaments es registren com arrendaments 
operatius. 

Els arrendaments financers es reconeixen a I'actiu, d'acord a la seva naturalesa com 
immobilitzat material, i al passiu del balan~ de situaci6 a I'inici de I'arrendament pel valor més 
petit entre el valor raonable de I'actiu arrendat i el valor actual a l' inici de I'arrendament deis 
pagaments mínims acordats. D'acord amb aquesta premissa, la Fundaci6 ha aplicat la norma 
de valoraci6 8 del Reial Decret 1514/2001 d'aprovaci6 del Pla General de Comptabilitat, que es 
correspon amb la norma de valoraci6 8 del Decret 259/2008 per la qual s'aprova el Pla de 
Comptabilitat de les Fundacions i Associacions. Seguint aquesta normativa s'han registrat a 
I'immobilitzat material els actius d'acord amb la seva naturalesa i un passiu financer pel mate ix 

import, i reclassificat com a corrent o no corrent d'acord amb els venciments de les quot1 s ~""'., o 
establertes per contracte. Tant el valor de I'actiu com els passius financers incloue~~1 ;r;~~ ~i:J ~, 
pagament per l'opci6 de compra. ~ ~ W ~ lO)!! . oJO 
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les despeses derivades deIs arrendaments operatius s'imputen linealment al compte de 

perdues i guanys durant la vigencia del contracte amb independencia de la forma estipulada 
per al seu pagamento 

4.6.- Permutes 

Els elements d'immobilitzats rebuts en forma de permuta es valoraran pel valor raonable del 
bé lliurat més, si s'escau, les contrapartides monetaries que s'hagin IIiurat a canvi, IIevat que es 
tingui una evidencia més clara del valor raonable de I'actiu rebut i amb ellímit d'aquest últim. 

les diferencies de valoració que puguin sorgir quan es doni de baixa I'element lliurat a canvi es 
reconeixen en el compte de perdues i guanys. 

4.7.- Instruments financers. 

4.7.1. Actius Financers. 

Préstecs i partides a cobrar. 

EIs actius financers inclosos en aquesta categoria s'han de registrar inicialment pel seu valor 
raonable, que, IIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, és el preu de la transacció, que ha 
d'equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els 
siguin directament atribu·ibles. 

No obstant el que assenyala el panllgraf anterior, els credits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interes contractual, així com els 
avan~aments i credits al personal, I'import deIs quals s'espera rebre en el curt termini, es 
valoren pel seu valor nominal quan I'efecte de no actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui 

significatiu. 

Posteriorment s'han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 

comptabilitzen en el compte de perdues i guanys. 

Al tancament de I'exercici s'efectuen les correccions valoratives necessaries sempre que hi 

hagi evidencia objectiva que el valor s'ha deteriorat com a resultat d'un o mes esdevenime .... n,.:;;ts=----;::o ...... 
que s'hagin produ'it després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard ')~ 1"1 

)~ ... o 
en els fluxos d'efectiu estimats futurs. -tr ~ ~ 

la perdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferencia en(r!#;°el seu , ~ 
valor en llibres i el valor actual deis fluxos d'efectiu futurs que s'estima que han del gene.rar, Iffi.S0206 ~ fi\ 
descomptats al tipus d'interes efectiu calculat en el moment del seu reconeixement i"llcia!. .ONA ¡;¿ ~ 

C) ~.h 

~
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les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió qua n I'import de la 

perdua disminueixi per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, s'han de 

reconeixer com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de perdues i guanys. La 

reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del credit que estaria reconegut en 

la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor. 

Inversions en el patrimoni d'empreses del grup. multigrup i associades 

Les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, multigrup i associades es valoren 

inicialment al cost que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els costos 

de transacció que els siguin directament atribu·lbles. Posteriorment es valoren pel seu cost 

menys, si s'escau, I'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

S'efectuen les correccions valoratives corresponents per la diferencia entre el valor en llibres i 

I'import recuperable. Excepte millor evidencia de I'import recuperable de les inversions, en 

I'estimació del deteriorament d'aquesta classe d'actius es tindra en compte el patrimoni net 

de I'entitat participada corregit per les plusvalues tacites existents a la data de valoració, que 

correspongui a elements identificables al balan~ de la participada. 

En el cas deis préstecs a entitats participades la Fundació aplica en el calcul d'interessos la lIei 

36/2006, de 29 de novembre, de mides per a la prevenció del frau fiscal, i aplica un tipus 

d'interes de mercat. 

Actius flnancers disponibles per a la venda. 

Els actius financers disponibles per a la venda s'han de registrar inicialment pel seu valor 

raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, és el preu de la transacció, que ha 

d'equivaldre al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que 

els siguin directament atribu'ibles. 

Ha de formar part de la valoració inicial I'import deis drets preferents de subscripció similars 

que, si s'escau, s'hagin adquirit. 

Posteriorment s'han de valorar pel seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció en 

que es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable 

s'han de registrar directament en el patrimoni net, fins que I'actiu financer sigui baixa del 

balan~ o es deteriori, moment en que I'import així reconegut s'ha d'imputar al compte de 
perdues i guanys. ",1$ D ... t:: 
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Classificació d'actius financers. 

Els actius financers es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és inferior a 

12 mesos a la data següent al tancament del Balan~ de Situació adjunto 

Baixa d'actius financers. 

Els actius financers es donen de baixa, o una part, quan es transfereixen substancialment els 

riscos i les avantatges inherents a la propietat de l' actiu financer. En concret, i en el cas de 
cessions de credits, únicament es donen de baixa actius en el marc de contractes sense recurso 

4.7.2. Passlus Flnancers. 

Debits i partides a pagar. 

Els passius financers inclosos en aquesta categoria s'han de registrar inicialment pel seu valor 
raonable, que, lIevat que hi hagi alguna evidencia en contra, és el preu de la transacció, que ha 

d'equivaldre al valor raonable de la contraprestació rebuda més els costos de transacció que 

els siguin directament atribu'ibles. 

No obstant el que assenyala el paragraf anterior, els debits per operacions comercials amb 

venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d'interes contractual, I'import deis 
quals s'espera pagar en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal qua n I'efecte de no 

actualitzar els fluxos d'efectiu no sigui significatiu. 

Posteriorment s'han de valorar pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 

comptabilitzen en el compte de perdues i guanys. 

Classificació de passius financers. 

Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de canceHació és inferior 

a 12 mesos a la data següent al tancament del Balan~ de Situació adjunto 

Baixa de passius financers 

Els passius financers es donen de baixa quan s'extingeix I'obligació. 
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4.8.- Cobertures comptables. 

L'instrument de cobertura haura de valorar-se pel mateix criteri que la partida coberta, quan la 
cobertura compleixi els següents requisits: 

• La partida coberta és un passiu financer a cost amortitzat o una inversió mantinguda 
fins al venciment. 

• L'instrument de cobertura es designa per a compensar les variacions en els fluxos 
I'efectiu de la partida coberta degudes als riscos de tipus d'interes als quals esta 
efectivament exposada. 

• L'entitat, en la documentació de la cobertura, declara que té la intenció i la capacitat 
financera de mantenir I'instrument de cobertura i la partida coberta fins al venciment 
de la cobertura i que no revocara la designació de la cobertura. 

• Per les caracterrstiques de I'instrument de cobertura i de la partida coberta, es pot 
assegurar, en el moment inicial, que la cobertura sera plenament efica~ fins al seu 
venciment, és a dir, que els canvis en els fluxos d'efectiu de I'instrument de cobertura 
van a compensar íntegrament els canvis en els fluxos d'efectiu de la partida coberta 
corresponents a I'import i al risc coberts. Aixo s'aconseguira quan, per exemple, es 
cobreixi un passiu financer mitjan~ant una permuta en la qual el corrent deutor tingui 
les mateixes característiques (moneda, tipus d'interes de referencia, venciment 
d'interessos, etc.) que la partida coberta. 

En cas contrari, I'instrument de cobertura que sigui un derivat es valorara pel seu valor 
raonable. 

La imputació del resultat obtingut en I'instrument de cobertura atribuible a la part del mateix 
que hagi estat qualificada de cobertura efica~ (és a dir, perdua o despesa coberta) haura de 
realitzar-se en el mateix exercici en el qual les variacions en la partida coberta atribuibles al 
risc cobert afectin el resultat economic-patrimonial. 

Les variacions en el valor raonable de I'instrument de cobertura, atribuibles a la part del 
mateix qualificada de cobertura inefica~, s'imputaran en el resultat de I'exercici aplicant la 
norma de reconeixement i valoració que correspongui: núm. 8 d' Actius financers o núm. 9 de 
Passius financers. 

Seguint la norma de 'valoració 91 punt 6 del Reial Decret 1514/2007 de 16 de novembre pel 
qual Pla General de Comptabilitat i la norma lO!! del Decret 259/2008 de 23 de desembre, pel ·~-s-.;::::oo ..... 
qual s'aprova el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions Subjectes/,~a\lJ rr:: C'a 
legislació de la Generalitat de Catalunya el valor d'aquestes cobertures es registra comrun ¿¡)~~ ~ 
carrec a Patrimoni net, i es reconeix el deute en el passiu no corrent. ~~. I ~ 
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4.9.- Existlmcies. 

El criteri seguit com a metode de valoració de les Existencies és el preu mig ponderat de cada 

un deis elements que configuren l'lnventari. 

Els impostos indirectes que graven les existencies formen part del preu d'adquisició ja que no 
es consideren recuperables directament de la hisenda pública. 

Els avan~aments a prove"idors a carrec de subministraments futurs d'existencies es valoren pel 
seu costo 

Les existencies obsoletes o de lent moviment, si és el cas, es doten amb carrec al compte de 
perdues i guanys de I'exercici, recollint-se les dotacions en el compte de provisió per 

depreciació d'existencies. 

4.10.- Transaccions en moneda estrangera. 

Al tancament de I'exercici corrent i precedent no existeixen saldos en moneda estrangera. 

4.11.- Impostas sobre beneficis. 

L'Entitat, atesa la seva naturalesa de Fundació benefica i acomplint amb els corresponents 
requisits, en I'exercici 2003 es va acollir al Regim Tributari especial establert per la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de Regim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i deis 
Incentius Fiscals al Mecenatge. 

D'acord amb allo que estableix I'article 6 de la norma esmentada, gaudiran d'exempció a 

l'lmpost de Societats, les rendes obtingudes per I'entitat derivades de: 

• Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de I'entitat. 
• Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris. 
• Les subvencions. 
• Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari. 
• Les rendes derivades d'adquisicions i transmissions de béns i drets. 
• Les rendes obtingudes en I'exercici d'explotacions economiques exemptes. 

Mitjan~ant Resolució de data 25 de maig de 1998 l'Agencia Estatal d'Administració Tributa r.ia, Dc 
va concedir a la Fundació I'exempció al pagament de l'lmpost sobre el benftjctpel~ C'~ 
desenvolupament de les seves activitats, sempre que aquestes coincideixin totaln<~t ~rñb ~ ~ 
I'objecte, els fins, les activitats i la missió fundacionals. ~~ ~ ~~. w g 
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4.12.-lngressos I despeses. 

Els ingressos i les despeses es valoren per I'import raonable de la contraprestaci6 a rebre o 

pagar i representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats 
o rebuts, en el marc ordinari de I'activitat, menys descomptes, devolucions, impostos 

indirectes recuperables. A aquests efectes, I'ingrés i la despesa es produeix en el moment que 
s'entenguin rebuts o cedits els riscos i beneficis amb independencia del moment en que es 
produeixi el corrent monetari financer que se'n deriva. 

Quan hi ha dubtes relatius al cobrament d'un import previament reconegut com a ingressos 
per prestaci6 de serveis, la quantitat del cobrament el qual es consideri improbable es registra 

com una despesa per correcci6 de valor per deteriorament i no com un ingrés menor. 

Els ingressos del Servei CataJé) de la Salut es registren segons les clausules i convenis signats. 
L'Entitat reconeix com a ingrés de I'exercici I'import de les clausules signades amb el Servei 

Cata la de la Salut. En cada tancament es valora tota la informaci6 disponible i es registren 
ingressos pels imports que es poden valorar amb fiabilitat, i amb posterioritat a aquest 
moment, quan es reben les regularitzacions corresponents, es registren en I'exercici en que es 
reben. Per a les clausules que incorporen una part variable, es determina una estimaci6 
d'acompliment. En el moment de l'avaluaci6 i Iiquidaci6 per part del CatSalut es realitza la 
regularitzaci6 pertinent. 

4.13.- Provisions i contingilncies. 

En el moment de formular els comptes anuals, el Patronat diferencia entre: 

a) Provisions: obligacions a la data del balan~ sorgides com a conseqüE!ncia de successos 
passats, de probable materialitzaci6 per a la societat deis quals poden derivar 
perjudicis patrimonials, I'import i moment de canceJ.laci6 s6n indeterminats. Aquests 

saldos es registren pel valor actual de I'import més probable que s'estima que la 
societat haura de desemborsar per cancel·lar l'obligaci6. 

b) Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüencia de successos 
passats, la materialitzaci6 de les quals es remota o possible, estant condicionada al fet 
que ocorri, o no, un o més esdeveniments futurs independents de la voluntat de la 
societat. 

Els comptes anuals de la fundaci6 recullen totes les provisions significatives respecte a les 
quals s'estima que és probable que s'hagi d'atendre l'obligaci6. Els passius contingents no es 
reconeixen en els comptes anuals, sin6 que, si s'escau, s'informa sobre aquests conforme als 
requeriments de la normativa comptable. 

JS D~ 

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimaci6 possible de I'import necessari t)}~ C'~ 
per cancel·lar l'obligaci6 o transferir a un tercer, tenint en consideraci6 tota la informad6 "', "" ~. 
disponible sobre les conseqüE!ncies del succés que les origina i s6n reestimades amb oca¿i~de ". 2' !:5 c:; 
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cada tancament comptable. Un cop arriba el moment de fer front a I'obligació es procedeix a 
I'aplicació de la provisió, o en cas que les obligacions hagi disminu'it o desaparegut, a la seva 
reversió, total o parcial. En cas que un tercer hagi de compensar a la societat en el marc del 
succés que genera la provisió, I'import a percebre minora I'import utiJitzat com a base de 
calcul. 

4.14.- Elements patrlmonials de naturalesa medlambiental. 

L'entitat no té registrats al tancament de I'exercici ni actius ni passius que t inguin la 
consideració de naturalesa mediambiental. 

4.15.- Registre i valoració de despeses de personal. 

Les despeses de personal són registrad es en el moment de meritar-ne I'obligació, amb 
independE!ncia del moment en que es produeixi el corrent monetari financer que se'n deriva. 

Per a les prestacions de meritament plurianual, com el premi de fidelització, la Fundació 
carrega a despesa cada any I'import necessari per a mantenir les obligacions associades 
registrades pel valor actual de la millor estimació futura. 

4.16.- Subvencions, donacions I lIegats. 

Les subvencions, donacions i lIegats no reintegrables es valoren pel valor raonable de I'import 
concedit. Es comptabiJitzen com ingressos directament imputats al patrimoni net i es 
reconeixen en el compte de perdues i guanys com ingressos sobre una base sistematica i 
racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la despesa o inversió objecte 
de la subvenció. 

Per al cas deis actius de l'immobiJitzat intangible i material s'han d'imputar com a ingressos de 

I'exercici en proporció a la dotació a I'amortització efectuada en aquest perfode per als 
elements esmentats o, si s'escau, quan se'n produeixi I'alienació, correcció valorativa o baixa 

en balan~. 

~\s D~ 
Donacions i IIegats C? ~~ C'~ 
La Fundació registra I~s donacions i lIegats al seu favor com a ingressos de I'exercici d~forma~ l' 
general. Quan aquestes donacions es perceben en forma de bens amortitzabl~s~ l-CO~ (~ ~ o 

- r. son gf ll1 
construccions o equipaments, la Fundació imputa inicialment la donació o lIegat a P~i~o1Th;1ÚNA ~ ~ 
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net i el porta a resultats en la mateixa mesura que I'amortització, o com a fruit de la seva 

alienació o deteriorament. Quan les donacions es perceben en forma de bens no 
amortitzables, com terrenys, la Fundació imputa la donació a patrimoni net, on es mantindra 
tíns que el bé s'alieni o es deteriori. Per últim, si les donacions o lIegats s'entreguen amb una 

finalitat determinada o es condicionen a la realització d'activitats concretes, s'imputa a 
patrimoni i es porta a resultats en la mateixa proporció que les despeses esperades per la 

finalitat o I'activitat. 

4.17.- Negocis conjunts. 

la Fundació no té operacions d'aquesta modalitat. 

4.18.- Transacclons entre parts vinculades. 

les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor 

raonable (preu de la transacció). Si s'escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu 
valor raonable, es registra la diferencia atenent a la realitat economica de I'operació. (Veure 

Nota 19). 

4.19.- Actlus no corrents mantlnguts per a la venda. 

la Fundació no te actius d'aquesta naturalesa. 
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s.- IMMOBllITZAT INTANGIBLE. 

El moviment de les partides de I'immobilitzat intangible durant els exercicis 2019 i 2018 es 
detallen a continuaci6: 

Exercici 2019: 

Saldo a Sa ldo a 
Desc ripció / / Altes Baixes Tras passos / / 

31 12 20 18 31 12 2019 

Aplicacions Informatiques 
Acomptes per immobilitzats 
intangibles 

4.734.022,54 215.282,83 

235.396,27 128.581,85 

268.977,10 5.218.282,47 

-268.977,10 95.001,02 

Totallmmobilitzat Intangible Brut 4.969.418,81 215 .282,83 0,00 268.977,10 5.313 .283,49 

A.A. de Aplicacions Informatiques -3.684.335,00 -285.384,32 -3.969.719,32 

El traspas d'acomptes d'immobilitzat Intangible a Immobilitzat Intangible durant I'exercici 2019 
correspon a la posada en funcionament deis programa informatic SAP per import de 
233.954,75 euros, el Modul pera I'enviament del Conjunt Mínim Basic de Dades deis pacients 
SCS per import de 27.787,55 euros, i finalment, una nova app sobre I'esclerosi tuberosa, per 
import 7.234,80€ 

Exercici 2018: 

Saldo a Saldo a 
Descripció / / Al tes Bai)(es Traspassos / / 

31 12 2017 31 12 2018 

Aplicacions Informatiques 
Acomptes per immobilitzats 
intangibles 

4.393.103,27 

222.029,93 

146.676,89 

207.608,72 

194.242,38 4.734.022,54 

-194.242,38 235.396,27 

Totallmmobilitzat Intangible Brut 4 .615.133,20 354.285,61 0,00 0,00 4.969.418,81 

A.A. de Aplicacions Informatiques -3.450.249,4 7 -234.085,69 0,16 
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En el 2018 de les altes d'immobilitzat intangible, i deis augments per traspassos d'acomptes de 
l'lmmobilitzat Intangible remarcaríem les següents aplicacions: Un programa per a la cirurgia 
d'alta especialització per import de 81.717,06€, el programa Business Object, per import de 

61.822,98€, Nefrolink per import de 44.011,70 euros, una aplicació de gestió documental per 
import de 31.345,99 euros, un desenvolupament específic del programa HelS per import 

26.889,34 euros, una aplicació per a la codificació clfnica una de diagnostics i procediments 
d'acord amb la elE-lO-ES per import de 25.321,80 euros, ampliacions del programa Tesis Vita, 
per import de 20.199,56 euros, software de qualitat de les dosimetries, per import de 
15.072,50 euros, nous circuits en la inseminació, per import de 12.105,63 euros. 

ALTRE INFORMACIÓ: 

Analitzada la valoració deis actius a I'exercici 2019 2018 no correspon efectuar cap 
deteriorament deis mateixos. 

No existeixen béns afectes a garanties o reversió, aixf com restriccions a la titularitat. 

No existeixen inversions en immobilitzat intangible els drets deis quals es puguin exercitar fora 
del territori de eatalunya o estiguin relacionats amb inversions situades fora del territori de 
eatalunya. 

No existeixen inversions en immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats. 

L'import deis bens de I'immobilitzat intangible totalment amortitzats d'acord amb els criteris 

d'amortització exposat a I'apartat 4.1 són els següents: 

Import Import 
Concepte 

31/12/2019 31/12/2018 

Aplicacions Informatiques 3.129.230,05 3.129.230,05 

Elements d'immobilitzat material totalment amortltzats 3.129.230,05 3.129.230,05 
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6.- IMMOBILlTZAT MATERIAL. 

El moviment de cada partida del balan~ de I'immobilitzat material es detalla a continuació: 

Exerclci 2019: 

Sa ldo a Saldo a 
Desmpció Alt es Baixes Traspassos 

31/ 12/2018 31/12/2019 

Terrenys i béns naturals 316.566,02 316.566,02 
Construccions 37.778.434,25 -718.429,53 3.904.696,43 40.964.701,15 

InstaHacions tecniques 21.327.612,46 144.148,91 -469.060,54 2.408.357,95 23.411.058,78 

Maquinaria 13.335.739,92 2.642.891,54 -2.162.133,21 13.816.498,25 

Altres instaHacions i utillatge 944.069,50 117.685,61 -19.097,40 1.042.657,71 

Mobiliari 3.388.264,76 233.845,25 -77.444,78 106.915,20 3.651.580,43 
Equips per a processament 

1.367.356,53 714.701,86 -14.390,63 250.326,51 2.317.994,27 
d'informaci6 

Elements de transport 2.968,66 336,42 3.305,08 

Altre immobilitzat 302.274,34 1.956,54 -894,22 -222.826,42 80.510,24 

Immobilitzacíons Materíals en curs 24.769.572,11 68.325,55 -6.477.045,83 18.360.851,83 

Totallmmobi/itzat Material Brut 103.532.858,55 3.923.891,68 -3 .461 .450,31 -29.576,16 103.965.723,76 

A.A. de Construccions -24.338.799,16 -288.122,15 695.290,00 -23.931.631,31 

A.A. d'lnstaHacions tecniques -18.749.006,29 -530.654,78 469.060,54 -18.810.600,53 

A.A. de Maquinaria -10.785.248,54 -922.863,82 1.880.919,30 -9.827.193,06 
A.A. d' Altres instal·lacions i 

-876.258,48 -26.603,76 18.371,50 -884.490,74 
utillatge 

A.A. de Mobiliari -2.619.580,41 -75.886,62 76.524,61 -2.618.942,42 
A.A. d'Equips per a 

-860.125,85 -234.657,70 14.280,81 -191.594,95 -1.272.097,69 
processament d'informaci6 

A.A. d'Elements de transport -415,52 -378,68 0,00 -794,20 

A.A. d' Altre immobilitzat -260.692,50 -2.274,24 894,22 191.594,95 -70.477,57 

Total Amoritzacio Acumulada 

b
. . . -58.490.126,75 -2 .081.441,75 3.155.340,98 0,00 -57.416.227,52 

Immo /I/tzat Ma tenal 

Deteríorament de l'lmmobilitzat 
Material 

TOTAllMMOBILlTZAT M ATERI AL 
NET 45.042.731,80 1.842 .449,93 -306 .109,33 -29.576, 16 1\6 .549.496 ,24 

I/. ~- -(.1 
/,,':1 ~ 

La inversió en immobilitzat material de la Fundació Puigvert durant el 2019, s'ha ,bfsat en la I ~ 
compra i modernització d'aparells assistencials. Així les compres més signifjcative~han ~e~tat m u;, 
I'adquisició d'un nou robot Da Vinci, amb un cost per a la Fundació Puigvert de 1.326J380703€, els ,02Ol (J) m 9\ u. "V'·' o:: CJ 
armaris robotitzats per a la dispensació de farmacs, amb un cost de 657.973, 34€, dos ecografSWA f2 ~ 
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amb un cost conjunt de 86.817,60€. I finalment a I'ambit d'equips per al processament de la 
informació s'ha ampliat el servidors informatics que tenia la Fundació amb un cost de 
540.182,22€. 

Exercici 2018: 

Saldo a Saldo a 
Descrip cló / / Alt es B,lIxes Traspassos / / 

31 12 2017 31 12 2018 

Terrenys i béns naturals 316.566,02 0,00 0,00 0,00 316.566,02 
Construccions 37.947.531,42 13.213,75 -180.268,05 -2.042,87 37.778.434,25 
InstaHacions tecniques 20.872.264,09 828.234,42 -372.885,72 -0,33 21.327.612,46 
Maquinaria 12.553.480,02 1.310.261,51 -527.973,90 -27,71 13.335.739,92 
Altres instaHacions i utillatge 950.458,91 19.275,53 -25.659,78 -5,16 944.069,50 
Mobiliari 3.414.003,08 60.357,96 -86.083,71 -12,57 3.388.264,76 
Equips per a processament 

988.236,36 437.759,24 -58.639,05 -0,02 1.367.356,53 
d'informació 
Elements de transport 0,00 0,00 
Altre immobilitzat 307.730,95 5.404,12 -7.890,30 -1,77 305.243,00 
Immobilitzacions Materials en curs 24.404.012,99 365.559,12 0,00 0,00 24.769.572,11 

Totollmmobllitzat MoteT/ol8l1Jt 101 .754.183,84 3.040.065,65 -1.259.400,51 -2. 090,43 103.532.858,55 

A.A. de Construccions -23.224.645,22 -1.296.464,90 180.268,05 2.042,91 -24.338.799,16 
A.A. d'lnstal·lacions tecniques -18.224.737,73 -897.154,95 372.885,72 0,67 -18.749.006,29 
A.A. de Maquinaria -10.248.701,79 -942.081,59 405.507,15 27,69 -10.785.248,54 
A.A. d' Altres instaHacions i 

-868.603,52 -33.302,87 25.642,78 5,13 -876.258,48 
utillatge 
A.A. de Mobiliari -2.632.461,22 -72.990,62 85.859,35 12,08 -2.619.580,41 
A.A. d'Equips per a 

-852.243,36 -66.521,54 58.639,05 0,00 -860.125,85 
processament d'informació 
A.A. d'Elements de transport 
A.A. d' Altre immobilitzat -256.843,28 -12.156,83 7.890,30 1,79 -261.108,02 

Totol AmortitzaC/ó Acumulodo 

I b
'l' M . I -56.308.236,12 -3.320.673,30 1.136692,40 2.090,27 -58.490.126,75 

mmo I Itzat atena 

Deteriorament de l'lmmobilitzat 
Material 

TOTAL IMMOBILlTZAT MATERIAL 
NET 45 .446 .047,72 -280.607,65 -1.034.922.60 -0.16 45 .042 .731 ,80 

En el 2018 les principals inversions que va realitzar la Fundació Puigvert foren la reforma~Cfe-la 

segona planta d'Hospital, amb un cost de 119.580,73 euros, la implantació de la +~~~Si~ -o~ 
electrica per import de 427.534, 54€, la renovació de la xarxa informatica i de Wifi ~f}im~t ~ 
387.727, 78€, la implantació de monitors en els quirOfans per al seguiment de paci~~ ,;rílf~.~ .. é ~ 
import de 537.779,49€ i finalment la compra de carros medies per a I'atenció de pat ients a\¡planta' l6 ~ ~ 
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per import de 51.337,49€. En I'exercici 2018 es va realitzar una dotació a provisió de riscos, per fer 

front a I'import de les obres previstes en I'edifici "Triangle". Veure nota 17 "Provisions i 

contingencies" . 

AlTRE INFORMACIÓ: 

• l'lmmobilitzat Material de la Fundació, esta situat en els edificis que integren el conjunt 
hospitalari i per tant, estan exclusivament destinats a la realització de les activitats 

institucionals. 

• A 31 de desembre de 2019 la Fundació no disposa de bens afectes a garanties, a reversió o 
deis quals tingui restringida la titularitat. 

• Durant I'exercici 2019 no s'han capitalitzat despeses financeres a l'lmmobilitzat en Curso 

• Una de les partides que la Fundació manté a l'lmmobilitzat en Curs, per import de 
18.810.600,53 euros, correspon a una part important del nou edifici, que degut a les 

deficiimcies inicials en la construcció, encara no s'ha pogut utilitzar per a les funcions 

hospitalaries previstes. Durant I'exercici 2019, s'ha acabat la primera fase d'obres de 

reparació, que s'havia pactat amb I'empresa constructora. I des d'octubre de 2019 s'ha 

iniciat una segona fase d'obres dirigides directament per la Fundació Puigvert per a la 

reparació de noves patologies sobrevingudes i I'adaptació final de I'edifici a les activitats 

previstes. Tot el cost de I'obra, es finan~ara amb la indemnització rebuda de I'empresa 
constructora i les provisions dotades per aquest concepte. 

• Durant els exercicis 2019 i 2018 la Fundació no ha inclos despeses financeres en I'activació 
de nous Immobilitzats. 

• Ni a I'exercici 2019 ni a I'exercici 2018 s'ha activat treballs pel propi immobilitzat. 

• No existeixen inversions en immobilitzat material situades fora del territori de Catalunya. 

• No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda. 

• Existeixen elements finan~ats mitjan~ant contractes de leasing i renting, que han estat 
qualificats com arrendaments financers des del punt de vista comptable, que es detallen 
en la nota 8. 

• la Fundació té formalitzades polisses d'assegurances per cobrir els possibles riscos a que 
estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les possibles 
reclamacions que se Ii puguin presentar per I'exercici de la seva activitat, entenent que 
aquestes polisses cobreixen de manera suficient els riscos a que estan sotmesos. 

• En el 2018 es va produir una amortització anticipada del valor pendent d'amortitzar de-les 
revaloritzacions d'actius fetes d'acord amb el Reial Decret 7/1996 i la lIei 16/i91~ C'a 

Aquesta amortització extraordinaria va incrementar en 493.345,45 euros l'amcfií'rzaciÓ ~ 
ordinaria de I'exercici. ~~ ( ~ 
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• Els coeficients aplicats a l'lmmobilitzat Material han estat comentats a I'apartat 4.2 
d'aquesta Memoria i el detall deis béns de I'immobilitzat material totalment amortitzats 
en ús es detallen a continuaci6: 

C 
Import Import 

oncepte 
31/12/2019 31/12/2018 

Edificis i construccions 11.901.508,49 11.873.883,72 

InstaJ.Jacions tecniques 11.596.906,93 12.055.691,07 

Maquinaria, aparells i instrumental 8.015.510,64 7.249.057,09 

Altres instal·lacions i utillatge 795.438,27 805.157,84 

Mobiliari 2.008.439,04 2.082.293,97 

Equips per processament d'informació (*) 926.000,74 755.695,96 

Altre immobilitzat (*) 57.862,23 230.957,17 

Elements d'immobilitzat material totalment 

amortitzats 35.301.666,34 35.052 .736,82 

(*) La variaci6 deis imports deis immobilitzats totalment amortitzats dins d'aquestes 
categories es veu alterada amb la reclassificaci6 d'elements d'un grup a I'altre durant 
I'exercici 2019. 

7.- INVERSIONS IMMOBILlARIES 

El moviment de cada partida del balan~ de les inversions immobiliaries es detalla a 
continuaci6: 

Exercici 2019: 

Saldo a Saldo a 

Concepte 31/12/2018 Altes Baixes Traspassos 31/12/2019 

Inversions Immobiliaries en terrenys 
Inversions Immobiliaries en construccions 

192.040,67 
188.431,69 

192.040,67 
29.576,16 218.007,85 

Inversions ImmobiliiHies Brut 380.472,36 0,00 0,00 29.576,16 410.048,52 

A.A. Inv. Immobiliaries en construccions -188.431,69 -678,89 -189.110,58 
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l'import de traspassos correspon a les obres realitzades durant I'exercici 2018 i actual per a 
reformes en diferents espais de I'edifici del carrer Santa Carolina. 

Exercici 2018: 

Saldo a Saldo a 
Concepte Altes Baixes 

31/12/2017 31/12/2018 

Inversions Immobiliaries en terrenys 
Inversions Immobiliaries en construccions 

192.040,67 
188.431,69 

192.040,67 
188.431,69 

Inversions Immobiliaries Brut 380.472,36 0,00 0,00 380.472,36 

A.A. Inv. Immobiliaries en construccions -188.431,69 -188.431,69 

les inversions immobiliaries de la Fundació estan constituldes per unes places d'aparcament 

destinades al públic, amb la finalitat de facilitar el despla~ament als pacients de la institució. A 

data de tancament de I'exercici aquestes inversions es troben totalment amortitzades. 

El detall de les inversions immobiliaries a tancament de I'exercici 2019: 

. Valor V I Immoble : Santa Carolina 81 Any . Amort . Acum. a or net 
Immoble compt. 

Terreny Planta S-2 1984 175.292,94 0,00 175.292,94 

Terreny Planta Alte" 1985 16.747,73 0,00 16.747,73 

Edificació Subterrani -2 1984 171.998,69 171.998,69 0,00 

Edlficació Altell 1985 16.433,00 16.433,00 0,00 

Edificació Reforma Coberta 2019 3.025,63 15,13 3.010,50 

Edificació Electricitat i Vigilancia 2019 26.550,53 663,76 25.886,77 

Total 410 .048,52 189.110,58 220.937,94 

No hi ha cap donació, lIegat o subvenció rebudes, relacionades amb les Inversions 

Immobiliaries. 

A 31 de desembre de 2019, no existeixen circumstancies que justifiquin correccions valo~~iV~ Co 
d'aquestes inversions. Cal assenyalar que aquestes inversions no estan subjectes a g~~ties~~' ~ 
reversió o restriccions de la seva titularitat. ~ ~ fn 

t
u ~ m CJ ' 
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No existeixen obligacions contractuals per a I'adquisició, construcció o desenvolupament 

d'altres Inversions Immobiliaries, ni reparacions, manteniments o millores. 

La Fundació obté ingressos d'aquestes inversions immobiliaries, en concepte d'arrendaments. 

Els ingressos generats per aquests actius han estat els següents: 

Tal i com s'indica a I'apartat 4.3 les inversions immobiliaries consisteixen en unes places 

d'aparcament que la Fundació IIoga com un servei als seus pacients. Per tant aquests ingressos 

tenen una gran estabilitat i no s'esperen canvis en els propers cinc anys. 

8.- BENS DEL PATRIMONI CULTURAL 

La Fundació no té béns considerats com a patrimoni cultural al exercici 2019 ni al 2018. 

9.- ARRENDAMENTS 

9.1.- Arrendaments flnancers com arrendatari 

La Fundació té un conjunt d'actius adquirits sota la modalitat d'arrendament financer. Els 
valors inicials deis actius, compren el valor d'adquisició de I'actiu al prove'idor més els impostos 
no dedu'ibles per a la Fundació, en cap cas han estat aplicades taxes de descompte per 
actualitzar les quotes, sinó que els imports són imports nominals. 

Durant I'exercici 2019 s'han signat 5 contractes nous per import de 2.729.173,84 euros. 

• Contracte signat amb Caixabank Equipment Finance SA en data 12/02/2019 per 
I'adquisició d'un robot DaVinci per import de 1.326.380 euros. El contracte té una 
durada de 84 mensualitats de 15.619,04 euros. Esta previst exercir I'opció de compra 
valorada segons el conveni en 100,00 euros. 

• 

• 

Contracte signat amb Caixabank Equipment Finance SA en data 10/05/2019 per 
I'adquisició deis armaris de doble calaix per import de 142.834 euros. El contracte té 
una durada de 60 mensualitats de 2.226,96 euros. Esta previst exercir I'opció de 
compra per un preu simbolic de finalització de contracte. 

Contracte signat amb BBVA Renting S.A. en data 20/12/2018 per I'adquisició delsl\iS DS 
armaris de farmacia per import de 657.973 euros, que s'entregaren a la Fundació en el ~ C'~ 
mes de maig de 2019, moment en que s'inicia el contracte de leasing. El contracte té ~ ~ 
una durada de 84 mensualitats de 7.416,93 euros. Esta previst exercir I'opció de '#!! CJ) 

'" -..;:: ¡;JO 
compra valorada segons el conveni en 500 euros. :l> n
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• Contracte signat amb Hewlett Packard International Bank DAC en data 10/04/2019 per 
I'adquisició d'elements informatics (80 Pc's, 40 monitors, 2 laptop) per import de 
61.804 euros. El contracte té una durada de 60 mensualitats de 1.180.94 euros. Esta 
previst exercir I'opció de compra valorada segons el conveni en 100 euros. 

• Contracte signat amb Banc Sabadell SA en data 05/02/2019 per I'adquisició deis 
servidors informatics per import de 540.182 euros. El contracte té una durada de 60 
mensualitats de 8.593,79 euros. Esta previst exercir I'opció de compra valorada segons 
el conveni en 8.593,79 euros. 

El detall de la totalitat d'arrendaments financers en vigor per I'exercici 2019 : 

Deute pendent del contracte 

Objecte del contr il cte 
Any 

d 'inic i 
Any de 

fin ;:¡ litzacio 

Valor Inicial 

actius 
Entre2i5 Mes de S 

Programa GTT 
Xarxa Multiservei --Total Aplicacions Informátiques 

10 Monitors Dextro 2016 2020 
Esterilitzador 3M 2016 2020 
Centrifuga Controltecnica 2016 2020 
Monitor Dextro 2016 2020 
Criostato G.Taper 2016 2021 
Ecograf Siemens 2016 2021 
Refrigeradors Carrier 2016 2021 
Simuladors Medical Trends 2016 2021 
Assecadora 2017 2022 
Centrifuga 2 2017 2022 
Premsa 2017 2022 
Equips quirOfan 2018 2023 
Carros medies 2018 2023 
Ecograf Siemens 2018 2023 
Ecograf Canon 2018 2023 
Armaris doble calaix 2019 2024 
Robot Da Vinci 2019 2026 
Armaris Farmacia 2019 2026 

89.413,60 
387.727,78 
477.141,38 

34.968,14 
43.288,29 

8.266,73 
8.837,33 

23.754,24 
69.757,05 
90.312,49 

223.338,29 
4.422,24 
5.590,49 
4.460,79 

537.779,49 
51.337,49 
52.307,66 
45.820,36 

142.834,20 
1.326.380,03 

657.973,34 

1 ilny 
anys ilnys 

.m.m~_ 
1EBID.:umm 

95 .101,82 

7.140,72 
10.031,78 

2.023,49 
2.133,03 
5.047,55 

14.804,37 
18.705,96 
45.835,21 

896,25 
1.137,15 

907,12 
103.570,26 

10.057,69 
10.147,36 

8.888,87 
26.707,95 

169.843,68 
85.592,46 

226.446,88 

0,00 
0,00 
7,21 
0,00 

4.039,18 
10.354,79 
12.877,87 
47.821,33 

1.513,94 
1.830,21 
1.461,53 

334.058,00 
26.898,51 
25.362,93 
22.217,40 

110.910,68 
764.365,02 
377.290,03 

0,00 

271.731,10 
139.831,79 

Tot al Equips d 'atenclo sanitaria 3331.428,65 523.470,90 1.741.008,63 411.562,89 

30 PC H.P. 2015 2020 18.485,91 3.665,42 0,00 
50 PC H.P 2016 2021 31.893,41 6.810,13 2.331,61 
74 Wifi's 2017 2022 47.477,36 9.569,32 18.109,12 
50 PC +2 portatils 2017 2022 34.136,42 7.012,95 9.832,38 
60 Ordlnadors +4 portatils 2018 2022 44.127,17 8.781,11 19.480,64 
80 pe + 40 Pantalles+2 ProB 2019 2024 61.804,05 11.507,24 43.775,84 
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El deute pendent del contracte, descriu el valor de les quotes que meritaran en el proper 
exercici, i I'import restant classificat entre 2 i 5 anys i de més de 5 anys fins a la finalitzaci6 de 
contractes signats. Aquests imports inclouen la recuperaci6 del cost de la inversi6, els 
impostos no deduibles i la quota final per a l'adquisici6 de I'immobilitzat. 

la Fundaci6, té la intenci6 d'exercir l'opci6 de compra deis tots immobilitzats adquirits amb 
arrendament financer. 

la comptabilitzaci6 realitzada d'aquests contractes ha suposat el reconeixement deis actius 
dintre de I'immobilitzat, classificats per la categoria d'actiu, i s'ha reconegut un deute en el 
passiu pels imports nominals a pagar segons contracte. les carregues financeres es reconeixen 
en el compte de perdues i guanys d'acord amb el principi de meritament, i han estat calculades 
d'acord amb el ti pus d'interes efectiu que preveu el pla general de comptabilitat. 

9.2.- Arrendaments operatius com arrendatari 

Durant I'exercici 2019 així com en I'exercici anterior, la Fundaci6 ha arrendat un edificis i tres 
locals, que ha utilitzat per al desenvolupament de les seves activitats. l'import pagat als 
propietaris deis immobles en concepte de rendes per arrendament estan comptabilitzades en 
el compte de perdues i guanys, dintre de I'apartat de despeses per arrendaments. El detall per 
I'exercici 2019 i 2018: 

El cost que assumira la Fundaci6 en él suposit que es mantingués el contracte fins a la seva 
finalitzaci6 seria el següent: 

220.031,72 

A data de tancament de I'exercici 2019, la Fundaci6 tenia vigent dos contractes d'arrendament 
d'edificis: 

Un deis contractes tenia data 20 de maig de 2014, i tenia vigencia fins a 20 de maig de 
2019, data en la qual la Fundaci6 va finalitzar I'arrendament de I'edifici, ja que 
I'obertura parcial del nou edifici va possibilitar prescindir d'aquests espais. ~~ rI 

~ • /.il~l';) ... o~ 
",~. ~~ l'altre es va renovar el dia 1 de novembre de 2016, i esta vigent fins al31 d'octubre de ~ ~\ \ 

2021. En aquest contracte la Fundació té la potestat de rescindir-lo anticipada ~nt. . .7- u) ~ \ 
OAe "un:. "oaJO íP m}l 
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El domicili de la Fundació Puigvert, situat al carrer Cartagena 340-350 de Barcelona, es 
troba dintre deis terrenys del recinte historic de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, i 
per aquest motiu, des de la seva implantació en aquesta ubicació, disposa d'un 
Conveni de Col·laboració amb aquesta institució per ocupar els esmentats terrenys. 
Aquests acords es varen ratificar en dues escriptures constitutives de Drets Reals de 
Superfície, amb data 25 d'agost de 1994, del Notari de Barcelona, Sr. Lluís Roca-Sastre 
i Muncunill, i números de protocol 1845 i 1846. Actualment aquests Drets de 
superfície es troben vigents i en procés de revisió per ambdues Institucions negociant 
la seva consolidació definitiva. 

9.3.- Arrendaments operatius com arrendador 

La Fundació manté un contracte d'arrendament on actua com arrendador i ha estat qualificat 
com operatius. L'explotació del piuquing situat al carrer Santa Carolina, els ingressos per 
lIoguer que s'han obtingut per I'exercici 2019 i 2018 esta n detallats a la nota 6. Inversions 

Immobiliaries. 

10.- INSTRUMENTS FINANCERS. 

10.1.- Actius financers 

10.1.1. Actlus financers A lIarg termini, excepte Inversions en el patrimoni del grup, 
multigrup i ossociodes. 

El detall deis actius financers a lIarg termini al tancament de I'exercici 2019 i 2018 és el 
següent: 

Actlus mantlnguts per negociar 

- Valorats a valor raonable 

Préstecs I partldes a cobrar: 

Actlus disponibles per la venda: 

Deterlorament d'actlus f1nancers a IIlt 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Valor net compt;¡ b le 0,00 0,00 10 .112,50 10.112,50 
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Actlus mantlnguts per negociar 

- Valorats a valor raonable 

Préstecs I partldes a cobrar: 

Actlus disponibles per la venda: 

Deterlorament d'actlus flnancers a II/t 

rundaci6 PuJgvert 

218.231,16 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

218.231,16 

0,00 

0,00 

Valor net comptable 451.255,12 673.968,00 45 .017,02 607 .628,58 

Actius disponibles per la venda 

Correspon a la fian~a relacionada amb el contracte de lIoguer d'un edifici d'acord amb allo 

exposat a I'apartat 9.2 d'aquesta memoria. 

Resta d'actlus financers: 

Durant I'exercici 2019 s'han realitzat la venda deis actius mantinguts per a negociar, en els 
quals s'ha comptabilitzat un benefici de 18.562,23 € d'acord amb la valoració a 1 de gener de 
2019. També s'ha realitzat la venda deis actius disponibles per a la venda referits a instruments 
de patrimoni i valors representatius del deute, obtenint com a resultat una perdua de 
62.858,51€. Finalment una part deis credits a favor de la Fundació s'han traspassat a curt 

termini, amb I'objectiu de donar liquiditat a aquests actius. 
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10.1.2. Actlusfinancers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multlgrup 
; assoclades. 

El detall deis aetius financers a curt termini es detalla en els següents quadres: 

Préstecs I partldes a cobrar: 
Actlus disponibles per la venda: 

- Valorats a valor raonable 0,00 

8.710.522,59 

0,00 

8.710.522,59 

0,00 

Valor net comptable 0,00 0,00 8.710 .522,59 8 .710.522,59 

Préstecs I partldes a cobrar: 
Actlus disponibles per la venda: 

- Valorats a valor raonable 5.026.616,05 

5.245.119,11 5.245.119,11 

° 5.026.616,05 

Valor net comptable 5.026.616,05 O 5.245.119,11 10.271.735,16 

El detall de les partides que compasen les categories: 

• Préstecs i partides a cobrar 

Préstecs i partides a cobrar a curt termini 2019 2018 Notes 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 

Personal 

Altres Credits amb Administracions Públiques 

8.690.658,48 5.213.527,62 
7.171,62 0,00 

12.692,49 31.591,49 
Total 8.710.522,59 5.245 .119,11 
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Nota a) 

El detall deis usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis es desglossa al quadre 

següent: 

Usuans i deutors per vendes i prestació serveis 31/12/2019 31/12/2018 

Servei Catala de la Salut 7.892.281,61 4.646.561,51 

Usuaris particulars 40.549,57 33.926,96 

Mútues i companyies d'assegurances 296.852,93 192.435,87 

Altres entitats 460.974,37 340.603,28 

Total 8 .690.658,48 5 .213 .527,62 

• Actius disponibles per la venda 

Nota a) 

A data tancament de I'exercici 2019, la Fundació ha materialitzat el 100% de les participació en 

la Societat d'lnversió de Capital Variable per import de 5.026.616,05 euros, que provenien de 

I'herencia rebuda al 2018. 

Valo r Valo r 
Va lor Resultat 

Co m pt .1 bl e Venda 

SECRAM INVERSIONES, SICAV, S.A. (*) 5.026.616,05 5.229.950,57 208.314,81 

5.026.616,05 5. 229.950,57 208 .31 4,8 1 

(*) De I'import de venda d'aquestes participacions hi ha una retenció de 99.416.07€ amb I'A.E.A.T. pendent de 

concretar el seu retorn 

10.1.3. Classijicacl6 deIs acfius jinancers per venclments. 

la dassificació deis actius financers per venciments es detalla al quadre següent. En aquest 

quadre no s'han indos en la distribució les inversions en patrimoni, donat que el concepte de 

venciment no els és aplicable. 
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Exercici 2019: 

VenClmen t 
Classe Tota l 

1 any > 5 anys 

Préstecs i partides a cobrar 8.710.522,59 10.112,50 8.720.635,09 

Total actlus f1nancers 8.710.522,59 10.112,50 8.720.635,09 

Exercici 2018: 

VenC lm en t 
Classe Total 

1 any > 5 anys 

Préstecs i partid es a cobrar 5.245.119,11 382.001,02 5.627.120,13 

Total actlus f1nancers 5.245.119,11 382.001,02 5.627.120,13 

10.2.- Passius financers 

10.2.1. Pass;us jinancers a lIarg term;n;. 

El detall deis passius financers a lIarg termini de I'exercici 2019 i 2018 es detalla a continuació: 

Exercici 2019: 

Categoria 

Debits i artides a pagar 
Total passius fin ancers a lIarg termini 

Exercici 2018: 

,/ 

Deutes amb entitats 

de credit 

31/12/2019 

21.837.602,54 

21.837.602,54 

Derivats i altres Total 

31/12/2019 31/12/2019 

8.401.147,12 30.238.749,66 
8.401.147,12 30.238.749,66 
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Detall deis Debits i partides a pagar: 

Categoria 31/12/2019 31/12/2018 Notes 

Préstecs bancaris a lIarg termini 

Arrendaments financers 

Moratoria de la seguretat social 

Passius per derivats financers 

18.927.974,65 

2.909.627,89 

8.033.816,46 

367.330,66 

18.769.108,10 

1.264.678,20 

8.047.641,93 

524.270,30 

Total 30.238.749,66 28.605.698,53 

Nota a) 

a) 

b) 

e) 

d) 

En aquest epígraf, hi ha registrats diversos préstecs. Dos d'ells, que representen el 81% del 

total del deute amb entitats bandlries, tenen orígens en els exercicis 2006 i 2010, i es van 

destinar a finan~ar la construcció i les instal·lacions del nou edifici de la Fundació. 

Durant el 2019 s'ha renegociat amb el Banc un d'aquests dos préstecs i s'ha endarrerit el 

venciment 5 anys. La resta, procedeixen deis exercicis 2016,2017,2018 i 2019, són préstecs de 

molt menor quantitat que s'han destinat a I'actualització del I'immobilitzat de la Fundació, i a 

I'amortització del deute per polisses. 

Els interessos d'aquests préstecs són de mercat i s'han comptabilitzat d'acord amb el principi 

de meritament, es a dir, imputant en el compte de resultats els imports meritats, encara que 

aquests no s'hagin liquidat. 

El detall deis préstecs bancaris : 

Total Deute 
Préstees CapItal Interes NOll1tnill Deute 11ft Deute e/t 31/12/2019 ------Bane Silntander 

Préstec 1 
Préstec 2 
Préstec 3 
BBVA 

Préstec 1 
Préstec 2 

500.000,00 
750.000,00 

2.500.000,00 

1.000.000,00 
20.000.000,00 

2,00% 
3,00% 
3,79% 

3,00% 
Eurfbor a 3 mesos + 2,875% 
Eurfbor a 3 mesos + 

155.204,36 
299.644,10 

2.038.169,65 

100.914,96 
148.749,49 
354.464,28 

256.119,32 
448.393,59 

2.392.633,93 

280.797,34 34.170,03 314.967,37 
9.815.534,48 1.122.819,75 10.938.354,23 

Els valors expressats en aquest quadre, s6n saldos comptables, amb l'aplicaci6 del tipus d'lnteres 
amb les normes de valoraci6 de Pla de Fundacions 
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Nota b) 

Els imports descrits en aquest apartat corresponen al . deute amb entitats de credit per al 
finan~ament deis actius descrits a I'apartat 9.1. a traves de contractes d'arrendament 
financers. 

Nota e) 

Aquest deute historie de la Fundaci6 Puigvert amb la Seguretat Social (que forma part del 
deute del Sistema Sanitari Cata la amb la Seguretat Social), i ajornat des de 1'1 de gener de 
1995. La darrera de les moratories es troba publicada a la disposició addicional setena de la lIei 
6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a I'any 2018, on allargava 
novament el pagament del deute. Per aquest motiu, un any més la Fundaci6, presenta aquest 
deute, com una partida a pagar a lIarg termini en el seu Balan~ de Situació. La diferencia entre 
ambd6s els saldos de 2019 i 2018, correspon a la minoraci6 que realitza la seguretat social en 
base als ingressos indeguts, la devolució deis quals, es realitza minorant aquest deute. 

Nota d) 

Amb la intenci6 de reduir futurs riscos, es van contractar unes permutes financeres per cobrir 
les variacions en el tipus d'interes de referencia pels préstecs que varen finan~ar la construcci6 
del nou edificio Les cobertures contractades no eren especulatives i foren altament eficaces, en 
la mida que compensaven totalment els fluxos d'efectiu generats pel pagament d'interessos, i 
convertiren els préstecs de tipus variable, en préstecs de tipus fix, no afectes a pujades o 
baixades del tipus d'interes de mercat. Actualment i d'acord amb els contractes signats només 
existeix cobertura sobre un deis préstecs que varen finan~ar el nou edificio Al tancament deis 
Exercicis 2019 i 2018 s'ha assignat a les cobertures, un valor negatiu per 367.330,66€ i 
524.270,30€ respectivament, d'acord amb els informes bancaris rebuts. 

10.2.2. Pass;us financers a curt term;n;. 

El detall deis passius financers a curt termini deis exercicis 2019 i 2018 es detallen als quadres 
següents: 

Exereici 2019 



Exercici 2018 

Categoria 

Debits i partldes a pagar 

Total passius financers él lIarg termini 

Pu.ndaci6 PWgvert 

Deutes amb 
entitats de credit 

31/12/2018 

12.833.785,62 

Derivats i 

altres 

31/12/2018 

10.392.584,49 

Total 

31/12/2018 

23.226.370,11 

12.833.785,62 10.392.584,49 23 .226.370,11 

El detall deis passius financers a curt termini deis exercicis 2019 2018 es presenten a 

continuació: 

Concepte 31/12/2019 31/12/2018 Notes 

Deute per polisses de credit 

Deute per préstecs 

Creditors per arrendament financer 

Altres deutes a curt termini 

ProveTdors 

ProveTdors, entitats del grup 

Creditors diversos 

Personal (remuneracions pendents de pagament) 

Altres deutes amb les Administracions Publiques 

7.443.016,34 

2.827.043,61 

827.071,76 

140.174,15 

5.072.468,27 

-21.520,65 

2.020.498,85 

1.399.776,44 

1.437.796,71 

9.107.456,02 a) 

3.301.984,60 b) 

424.345,00 b) 

120.316,19 e) 

5.461.094,62 d) 

354.159,89 e) 

1.667.699,71 d) 

1.423.868,14 f) 

1.365.445,94 g) 

Total 21.146.325,48 23.226.370,11 

Nota a) 

les polisses de credit a data de tancament deis comptes anuals presenten els següents valors 
de disponibilitat: 

Concepte 31/12/2019 31/12/2018 

Umit de les polisses de credit 

Saldo disposat 

%disposat 

Nota b) 

12.500.000,00 15.250.000,00 

7.443.016,34 9.107.456,02 

59,54% 59,72% 

Els saldos que comprenen els apartats: deutes amb entitats de credit i creditors per 
arrendament financer corresponen a les mateixes operacions descrites en les notes a) i b) deis 
passius a lIarg termini, on es detalla I'import integra pendent per aquestes operacions. 
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Nota e) 

Aquest epígraf esta integrat per aquells import pendents de eomptabilitzar a la data de 
taneament deis eomptes per falta del doeument financer tot i haver-se produ"it el eorresponent 
moviment bancario 

Nota d) 

Els saldos de prove"idors i ereditors diversos es eorrespon a les compres per bens i serveis que 
la Fundació Puigvert havent rebut la factura, té pendents de pagament, d'acord amb el termini 
mig de pagament deserit a I'apartat 10.5 d'aquesta memoria. 

Nota e) 
Els saldos amb empreses del grup estan ampliament explieats a I'apartat 24.6 d'aquesta 
memoria. El motiu que els prove"idors empreses del grup en el 2019 presenta un import 
negatiu és la inclusió en aquest import d'una fian~a dipositada a compte de les properes 
factures. 

Nota f) 

A la Fundació, per un aeord establert des de fa molts anys, amb el personal empleat, les 
retribucions mensuals per nomina, es fan efeetives entre els dies 3 i 5 del mes següent a la 
seva meritaci6. Així dones, al taneament de eada exerciei resten pendents de pagament les 
nomines eorresponents al mes de desembre. Aquestes retribucions han estat puntualment 
pagades el dia 5 de gener següent, i s6n les refleetides en aquest apartat. 

Nota g) 

Al taneament de l'Exercici restaven pendents de pagament les retencions d'lRPF, les 
liquidacions de I'IVA i les quotes de la Seguretat Social, que cal ingressar entre els dies 20 i 30 
de gener de l'Exercici següent. Els imports s6n els següents: 

Concepte 31/12/2019 31/12/2018 

Hisenda Pública, creditora per IVA 

Hisenda Pública, creditora per retencions IRPF 

Seguretat Social Creditora 

689,76 

783.825,54 

653.281,41 

3.253,73 

734.905,25 

627.286,96 

Total 1.437.796,71 1.365.445,94 
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10.2.3. Classlficaci6 deis pass/us financers per venciments. 

la classificació deis passius financers per venciments deis exercicis 2019 i 2018 es detallen al 

quadre següent: 

Exerclci 2019: 

Vcnciment 

Classe 1 any 2 any 3 any 4 any ~ 5 any 

7.443.016,34 

Total 

7.443.016,34 Polisses de credit 

Préstecs bancaris 

Arrendaments financers 

Moratoria de la Seguretat 
Social 

2.827.043,61 2.782.214,96 2.509.763,19 2.278.579,05 11.357.417,45 21.755.018,26 

Passius per derivats 
financers 

Altres deutes a curt termini 

Prove"idors 

Provei'dors, entitats del grup 

Creditors diversos 

Personal (remuneracions 
pendents de pagament) 

Altres deutes amb les 
Administracions Publiques 

827.071,76 817.084,10 684.717,19 620.753,81 787.072,79 3.736.699,65 

140.174,15 

5.072.468,27 
0,00 

1.998.978,20 

1.399.776,44 

1.437.796,71 

8.033.816,46 8.033.816,46 

367.330,66 367.330,66 

140.174,15 

5.072.468,27 
0,00 

1.998.978,20 

1.399.776,44 

1.437.796,71 

Total passius financers 21.146.325,48 3.599.299,06 3.194.480,38 2.899.332,86 20.545.637,36 51.385.075,14 

Exercici 2018: 

Venciment 

Classe 1 any 2 any 3 any 4 any ~ 5 any 

Polisses de credit 

Préstecs bancaris 

Arrendaments financers 
Moratoria de la seguretat 
social 
Passius per derivats 
financers 

Altres deutes a curt termini 

Prove"idors 

Prove"idors, entitats del grup 

Creditors diversos 
Personal (remuneracions 
pendents de pagament) 
Altres deutes amb les 
Administracions Publiques 

9.107.456,02 

3.301.984,60 

424.345,00 

120.316,19 

5.461.094,62 

354.159,89 

1.667.699,71 

1.423.868,14 

1.365.445,94 

3.250.386,93 3.253.578,52 2.979.714,88 9.285.427,77 

435.446,89 406.346,24 253.905,79 168.979,28 

8.047.641,93 

524.270,30 

~ 

Total 

9.107.456,02 

22.071.092,70 

1.689.023,20 

8.047.641,93 

524.270,30 

120.316,19 

5.461.094,62 

354.159,89 

1.667.699,71 

1.423.868,14 

1.365.445,94 

Total passlus flnancers 23.226.370,11 3.685.833,82 3 .659.924,76 3.233.620,67 18.026.319,28 51.832.068,64 
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10.3.- Informacló sobre el compte de perdues i guanys i el patrimoni net 

10.3.1. Perdues I guanys nets per Instruments financers 

El resultat financer del compte de perdues i guanys mostra els resultats nets procedents 

d'instruments financers. EIs ingressos financers són tots derivats de préstecs i partides a cobrar 
i les despeses financeres són totes derivades d'interessos per deutes amb entitats de credit i 
altres. 

10.3.2. Ingressos; despeses reglstrats per aplicacl6 del ti pus d'lnteres efectiu 

• Ingressos financers 

EIs ingressos financeres registrats han estat els següents: 

En els interessos procedents d'empreses del grup s'ha aplicat el ti pus d'interes de mercat 
d'acord amb el que s'ha exposat a I'apartat 4.7.1 

• Despeses financeres 

La Fundació ha registrat per concepte d'aplicació del tipus d'interes efectiu les següents 
des peses financeres. 

e Despeses Despesa 
oncepte . f' 

Interessos préstecs 
Interessos cobertura tipus d'interes 
Interessos i comissions de finan~ament a c/t 
Interessos arrendament financers 

Fmanceres 2019 mancera 2018 

414.908,77 
183.060,38 
535.818,70 
138.187,29 

Total 1.271.975,14 1.244.872,99 
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• Correccions valoratives flnanceres 

Correccions valoratives per deteriorament registrades han estat les següents: 

la Fundació ha registrat com a correccions valoratives durant I'exercici 2019 I'import positiu 

de 184.281,27 euros, segons els següents conceptes: 

Retrocessió de les provisions per credits a empreses del grup: 20.262,74 euros. 

Guanys per la venda de participacions a tercers: 164.018,53 euros 

l'import total registrat com a correccions valoratives de I'exercici 2018 va ser un import 

negatiu de 53.807,73euros, segons els següents conceptes: 

Dotació a la provisió per credits a empreses del grup: 38.175,08 euros 

Perdues per la venda de participacions a tercers: 15.632,65 euros 

10.4.- Inverslons en patrlmonl net en empreses del grup i associades 

les inversions en patrimoni estan detallades a la nota 24. Operacions amb parts vinculades de 

la memoria. 

10.5.- Altra In/ormaci6 sobre Instruments financers 

• Informació sobre els apla~aments de pagament realitzat a proveidors 

El saldo pendent de pagament a prove'idors, al tancament de I'exercici acumula un apla~ament 

superior al termini legal de pagament, que en el cas de la Fundació són 60 dies, des de la data 

del registre de la factura, que s'ha calculat segons els criteris que exposa la resolució de 29 de 

gener de 2016 de I'ICAC: 

Perlode Mig de Pagament a Prove'idors (·1) 

Rati d'Operacions Pagad es 

Rati d 

2019 2018 

Dies Dies 

75,40 

83,41% 

(·2) 

77,67% 

(·1) - Aquest perlode de pagament inclou totes les factures de la Fundació Puigvert: les compres 

d'immobilitzat, els serveis contractats i els bens destinats a les activitats. 

(·2) - Degut al sistema informatic existent a la Fundació fins 31 de desembre de 2018, no es(possible 

obtenir aquesta dada. De totes formes s'estima un perlode igual al de 2019, ja que no s'han 

condicions de pagamento 
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11.- EXIST~NCIES 

A data 31 de desembre de 2019 i 2018, el detall de les ExistEmcies és el següent: 

Descnpció 
Exerc lci 

Exercic l 2018 
2019 

Farmacs espedfics 323.224,77 348.523,04 

Total flrmacs 323.224,77 348.523,04 

Material Sanitari 742.886,98 776.805,73 

Altres aprovisionaments 859.789,87 629.087,01 

Dotacions en ús 375.721,47 375.721,47 

Total altres aprovlslonaments 1.978.398,32 1.781.614,21 

Depreciació de les existencies sanitaries 0,00 0,00 

Depreciació deis altres aprovisionaments 0,00 0,00 

TOTAL EXISTENCIES 2.301.623,09 2.130.137,25 

Les Dotacions en Ús estan constitu"ides pels materials i petit equipament que esta en us, 
distribu"it per les diferents Unitats d'Hospitalització, Gabinets, Consultoris... (lIen~ols, 

matalassos, tovalloles, instrumental per petites cures, etc). 

No existe ix cap circumstancia per a realitzar deteriorament a les existencies. 

Les Existencies són de titularitat exclusiva de la Fundació, i estan exemptes de qualsevol tipus 
de fian~a, garantia o pignoració. 

A data 31 de desembre de 2019 no hi ha compromisos ferms de compra o venda, ni cap altre 
tipus de contracte de futur o d'opcions, relatius a les ExistEmcies, ni existeixen limitacions en la 
seva disponibilitat. 

12.- MONEDA ESTRANGERA 

La Fundació no ha realitzat operacions amb moneda diferent a I'euro durant I'exercici 2019 ni 

durant I'exercici 2018. 
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13.- FONS PROPIS 

Durant els exercicis 2019 2018, els saldos moviments d'aquest epfgraf han estat els 
següents: 

Exercici 2019: 

Saldo a Distribució Resultat de Saldo a 
Concepte 

31/12/2018 del excedent l'Exercici 31/12/2019 

Fons dotacionals 3.000.000,00 3.000.000,00 
Reserves voluntaries 2.709.662,05 2.709.662,05 
Reserves de Revalorització 510.980,05 510.980,05 
Excedents negatius d'exercicis anteriors -1.622.737,39 792.442,25 -830.295,14 

Excedent de I'exercici 792.442,25 -792.442,25 419.280,20 419.280,20 

Total Fans Pro pis 5.390.346,96 0,00 419.280,20 5.809.627,16 

Exercici 2018: 

Saldo a Distribució Resultat de Saldo a 
Concepte 

31/12/2017 del excedent l'Exercici 31/12/2018 

Fons dotacionals 3.000.000,00 3.000.000,00 
Reserves Voluntaries 2.709.662,05 2.709.662,05 
Reserves de Revalorització 510.980,05 510.980,05 
Excedents negatius d'exercicis anteriors -816.535,09 ·806.202,30 -1.622.737,39 

Excedent de I'exercici -806.202,30 806.202,30 792.442,25 792.442,25 

Total Fans Pro pis 4.597 .904,71 0,00 792.442,25 5.390.346,96 

13.1.- Fons dotacional 

A data 31 de desembre de 2019, el Fons dotacional (Fons SOCial) de la Fundaci6 és de 

3.000.000,00 €. El detall de les dotacions al Fons Social de la Instituci6, des de la seva Fundaci6 

fins al moment de tancament d'aquests comptes anuals, s6n les següents: 
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Data Concepte Import 

12/04/1961 Fons Social inicial (efectiu) 18.030,36 

12/04/1961 Fons Social Inicial (estris) 36.060,72 

10/02/1970 Aportació per condonació de deute 222.374,48 

21/09/1978 Ampliació provinent de Resultats 192.323,87 

21/09/1978 Ampliació provinent de Reserves 132.222,67 

26/04/2004 Ampliació provinent de Reserves 2.398.987,90 

TOTAL FONS PROPIS 3.000 .000,00 

13.2.- Reserves 

A 31 de desembre de 2019 el saldo de les Reserves prové deis següents moviments: 

Concepte Import 

Reserves Volunt:'rles: 2.709.662,05 
Actualització de Balan~os segons Reial Decret 621/1981, de 27 de mar~ 2.001.839,10 
Actualització de Balan~os segons Reial Decret 382/1984, de 22 de febrer 910.274,90 
Actualització de Balan~os segons Reial Decret 7/1996, de 7 de juny 2.763.917,24 
Ampliació del Fons Social amb dmec a Reserves a data 21/09/1978 -132.222,67 
Ampliació del Fons Social amb carrec a Reserves a data 26/04/2004 -2.398.987,90 
Beneficis nets traspassats a Reserves 6.040.180,93 
Perdues traspassades a Reserves -6.475.339,55 
Altres Reserves: 510.980,05 
Reserves Revalorització lIei 16/2012 510.980,05 
Total Reserves 3.220.642,10 

13.2.1. Reserves Voluntaries 

L'import de les reserves voluntaries esta format per I'efecte acumulat de les diferents 

actualitzacions de balan~os que s'han realitzat durant els anys, per import de 5.676.031,24 

euros; minoracions per les aplicacions a Fons Socials amb carrec a reserves per import de 

2.531.210,57 euros; per I'efecte de I'aplicació deis resultats a reserves i finalment per aplicació 

de les perdues corresponents basicament a provisions per credits i inversions financeres que 

aplicant un criteri de prudencia es varen dotar el 31 de desembre de 2012. 
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13.2.2. Revaloritzacl6 Deis Act;us D'acord Amb La L/e; 16/2012 

Aquesta Reserva sorgeix per I'aplicació de la lIei 16/2012, que legisla a I'apartat 10 de I'article 

9, que el Resultat obtingut de I'aplicació de I'actualització del valor deis Actius, cal portar-lo a 

un compte de Reserves, les quals poden destinar-se a I'eliminació de resultats comptables 

negatius, ampliació del Fons Social o bé, transcorreguts deu anys, a Reserves de lliure 

disposició. 

14.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS. 

14.1.- Subvencions i donacions de patrimoni neto 

El moviments de les subvencions, donacions i lIegats imputats a patrimoni net es detallen a 

continuació. 

Exercici 2019: 

Exercici 2018: 

Nota a) 

A I'exercici 2019 s'ha realitzat un canvi de criteri (detallat al punt 2.8 Correcció d'errors), 

envers al tractament deis recursos provinents de projectes d'investigació, assajos clínics i altres 

ajudes que obté la Fundació i/o els seus professionals, per a la recerca. Passant a considerant 
els excedents pendents d'imputar com a Patrimoni net de la Fundació. 
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El detall de projectes amb finan~ament privat amb saldo pendent a 31/12/2019: 

Invest ig<ldor Projecte 
Saldo Saldo 

31/12/2019 31/12/2018 

Dr. Ferran Algaba Recerca Europea: First Installment UROMOL 63.801,79 63.801,79 

Dr. Jordi Bover 
Pizer: Estudi ESPADA 7.369,10 7.369,10 

Genzyme 3.574,86 3.574,86 

Dr. José Aurelio Ba"arin Inst itut Carlos 111 : Redes temáticas 2016 69.899,15 48.677,63 
Dra. Elisabet Ars Redes Temáticas de Investigación Cooperativa en Salud 63.623,26 63.623,26 
Dra. Elisabet ColI Institut Carlos 111: P112/02559 1.945,25 1.945,25 

Dra . Montserrat Díaz 
Ramdani: 2006/07C- Progressió de la Nefropatia cronica 7.009,22 7.009,22 
ABBOT 5.585,69 5.585,69 
Beca Recerca FACMSCB 1.261,93 1.261,93 

Cardure competitives Awards .Pfizer: Protec. Hipertensió 
Dra. Patricia Fernández Arterial Prote'ines renals 419,45 419,45 

Societat Espanyola de Nefrologia: Protec. Hipertensió 
Arterial Prote'ines renals 386,38 386,38 
Institut Carlos 111: TRA-092 167.065,30 167.065,30 
Otsuka Pharmaceutical, S.A. 38.266,11 38.266,11 

Dra. RoserTorra 
Departament de Salut de la Generalitat: INT 06/20 19.032,89 19.032,89 
Societat Espanyola de Nefrologla: Marcadors clrnics i 
moleculars en poistosis renal 2.594,97 2.594,97 

Institut Carlos 111: P112/01523 94,56 94,56 
451.929,91 430.708,39 

Nota b) 

Les donacions de capital que s'han rebut durant I'any 2019, procedeixen d'Entitats privades, i 

es tracta d'aparells assistencials. Totes elles s'han comptabilitzat registrant el seu valor en el 
Patrimoni Net, i imputant anualment en el Compte de Resultats, un ingrés pel mateix import 

de I'amortització realitzada. Per a la quantificació de I'import a registrar s'ha tingut en compte 

el seu valor raonable, tenint en compte les condicions i I'estat deis bens rebuts. 

14.2.- Subvencions i donacions a I'explotació 

Les donacions i patrocinis a I'explotació que ha rebut la Fundació durant I'exercici 2019, sumen 
un total de 291.680,98 euros procedents d'Entitats privades, físiques o jurídiques i s'han 

destinat íntegrament al desenvolupament d'activitats institucionals. El detall de les donacions 

rebudes a I'exercici 2019 son: 

a) Donaclons destinades a finan~ar cursos de docencia: 

Donant Import 2019 

r 

Gedeon Richter Ibérica, Sau 

Grifols Movaco, S.A. 

Palex Medical, S.A. 

Sanofi 
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Addicionalment 1'"Organización Nacional de Trasplantes (ONT)", va realitzar en el 2019 
una aportació de 30.345,94 euros destinats a la realització d'una nova edició del Curs 

de Formació de Superespecialistes en Trasplantament Renal de Oonant Viu (TROV). El 

Curs, esta destinat a integrants d'equips hospitalaris (seleccionats per l'Organització 

Nacional de Trasplantaments) que estan en disposició de realitzar Programes de TROV. 

En el exercici 2018 aquest I'import donat va ser de 32.623,17 euros. 

b) Donacions destinades a finan~ar qualsevol de les activitats Fundacionals: 

Donant Import 

Alonso Mari S.A. 

Alquisa, S.A. 

Martfnez Martfnez, Gerard 

Mr Wonderful Comunications, SL 

200.000,00 

8.000,00 
3.100,00 

1.027,04 

TOTAL 212 .127,04 

e) Donacions destlnades a finan~ar les actlvltats de recerca: 

Donant Import --TOTAL 20.000,00 

15.- SITUACIÓ FISCAl. 

15.1.- Impost de socletats 

O'acord amb allo exposat a I'apartat 4.8 d'aquesta Memoria, i per aplicació de I'article 7 de la 

lIei 49/2002 de 23 de desembre, la Fundació esta exempta de l'lmpost sobre Societats per les 

rendes obtingudes de les activitats relacionades amb I'objecte i els tíns fundacionals, que 

queden recollides a I'esmentat article. Ourant els exercicis 2019 i 2018 la totalitat de les rendes 

obtingudes per la Fundació, provenen de I'assistencia sanitaria, la docencia, la formació, la 

investigació, la innovació tecnologica i la divulgació. Per tant, la Fundació compleix tots els 

requisits per a I'exempció total d'aquest imposto 
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15.2.- Impost sobre el valor afegit 

En referencia a l'lmpost sobre el Valor Afegit, l'Entitat es troba exempta del mateix per 
activitats sanitaries i assistencials, d'acord amb I'article 13 del Reglament d'aquest imposto Tot i 
aixo, aquesta exempció no abasta altres activitats que pot desenvolupar l'Entitat. Ates aixo 
exposat, ha estat Iiquidant I'IVA per les activitats no assistencials. 

D'altra banda, atenent que la Fundació té dret a deducció de part de les quotes suportades en 
concepte d'I.V.A., s'ha procedit a I'aplicació del Regim de deduccions per regla de prorrata, 
resultant del 2% tant per I'exercici 2019 com el 2018. 

A data 1 de juliol de 2017, I'entitat amb motiu de I'entrada en vigor del Sil (Sistema 
d'lnformació d'IVA), s'adhereix de forma obligatoria al tenir la condició de gran empresa amb 
un volum de facturació superior als 6.010.121,04 d'euros. 

15.3.- Altra informació 

L'Entitat ha practicat retencions en concepte de l'lmpost sobre la Renda de les Persones 
Físiques, sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball i activitats professionals, 
com a substitut del subjecte passiu. 

D'acord amb l' establert en la normativa fiscal vigent, la Fundació té oberts a inspecció tots els 
tributs als quals es troba subjecte per als quatre últims anys. En el cas de produir-se 
interpretacions diferents de la normativa fiscal aplicable a les operacions realitzades per la 
Fundació, podrien existir passius fiscals de caracter contingent pels que no s'ha comptabilitzat 
cap previsió, ja que no són susceptibles de quantificació objectiva, i es considera, que en el cas 
de produir-se, les sancions o multes que es poguessin originar no serien significatives, ni 
afectarien significativament a la situació economic-financera de la Fundació. 

16.- INGRESSOS I DESPESES 

16.1.- Despeses derivades del funclonament de I'organ de govern. 

Els integrants de l'Organ de Govern de la Fundació no han percebut contraprestacions 
retributives pel desenvolupament de les funcions que realitzen com a Patrons. 

Quatre membres del Patronat en el 2019 han realitzat treballs professionals per a la Institucj~!>.í~",O~ r'I 
/, ) '''. '"Q 

• . 

al marge de les seves tasques i funcions com a Patrons. Entre aquestes quatre perso~s ht ~ 
figura el Patró Delegat que realitza també la funció de Director General. Aqueste ~l(\Jatre fI.¡ ~ ~ 
persones en conjunt han percebut durant I'any 2019 un total de 293.063,58(, resp~cte a' ~ _ ¡TI ~ . \uJ C: ROAC '4um. SOLUJ r6 . 
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A partir de 1'1 de gener de 2020, els contractes amb Patrons han quedat novament redu'its a 

tres, ates que ha finalitzat la vigencia d'un contracte amb data de 31 de desembre de 2019. 

16.2.- Aprovlslonaments 

El desglossament de la partida d'aprovisionaments incorporant la variaci6 de les existencies: 

Concepte Import 2019 Import 2018 

Farmacs 6.091.335,92 6.208.531,72 

Material Sanitari 6.704.036,54 6.240.006,82 

Material No Sanitari 137.124,93 177.629,92 

Producte Reactiu 1.146.721,70 1.427.616,37 

Hosteleria 280.354,64 225.712,60 

Material Oficina 227.366,86 152.832,42 

Manteniment 205.647,77 243.787,95 

Rapels Exist~ncies -267.891,61 -684.762,69 

Variació Exist~ncies -237.482,70 O 

CONSUMS DE L'EXERCICI 14.287.214,05 13.991.355,11 

Treball assistencials 

Treballs acomodació 

Altres treballs 

5.577.194,46 

2.118.668,22 

4.890,00 

5.722.475,21 

1.943.745,98 

0,00 

TOTAL TREBALLS AL TRES EMPRESES 7.700.752,68 7.666 .221,19 

TOTAL APROVISIONAMENTS 21.987.966,73 21.657.576,30 

16.3.- Despeses de personal 

El detall és el següent: 

Concepte Im port 2019 Import 2018 

23.941.481,00 Sous i salaris 

Indemnitzacions 

25.304.180,95 

0,00 
6.935.164,92 

35.499,83 

97.784,76 S DI! 
6.424.840,34 ~ C'q" Seguretat Social a carrec de la Fundació 

Altres complements al Personal 1.244.519,05 ~( ~ 
~ '&>\\ 

Total Despeses Personal 32.274.845,70 31.708.625,15 
r~ m ~.) 
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L'increment de les despeses de personal en el 2019 es deu principalment per a I'aplicació del 
acords del Segon Conveni CoHectiu de Treball deis Hospitals d'aguts, Centres d'atenció 

Primaria, Centres Socio-sanitaris i Centres de Salut Mental, concertats amb el Servei Catala de 
la Salut, que establia un increment deis salaris deis treballadors del 2,75% i una reducció de la 
jornada efectiva de treball de 14 hores anuals pel 2019. 

16.4.- Perdues, deteriorament i variació de provisions de les activitats. 

En I'exercici 2019, va registrat un total de 128.537,37 euros en concepte de deterioraments i 
dotació a provisions de les activitats, deis quals 13.322,67 euros corresponien a deteriorament 
de comptes a cobrar, 5.214,70 euros a deteriorament d'existencies, i 1l0.000,OO€ com a 
provisió per acabament de la reforma del nou edificio 

En I'exercici 2018, va registrat un total de 62.790,92 euros en concepte de deterioraments i 
dotació a provisions de les activitats, deis quals 91.157,51 euros corresponien a deteriorament 
de comptes a cobrar, i es va fer una regularització positiva de les existencies per import de 
28.366,59€. 

16.5.- Altres despeses d'explotació 

El detall és el següent: 

Concepte Import 2019 Import 2018 

Despeses per arrendaments 200.305,50 275.620,04 

Despeses per reparacions 1.920.456,52 1.931.445,73 
Serveis de professionals independents 342.211,07 333.999,30 
Transport 41.284,66 45.607,53 

Primes d'assegurances 202.409,17 199.282,13 
Serveis bancaris 109.510,81 27.626,71 
Publicitat i propaganda 112.103,55 127.389,79 
Subministraments 973.058,86 930.628,37 
Altres serveis 642.245,79 565.929,09 

Tributs 5.510,28 8.642,95 
Toti.l l 4.549.096,21 4.446.171,64 

16.6.- Altres resultats excepcionals 

El detall deis altres resultat s' especifica a continuació: 
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L'import d'ingrés excepcional de I'exercici 2018 correspon a un lIegat del qual la Fundació va 

ser beneficiaria. Aquest lIegat consistia en una participació del 25% d'una SICAV. Aquest lIegat 

era de lliure disposició sense cap condició per a la seva disponibilitat. 

L'import del exercici 2019 al següent detall: 

Concepte Import 2019 

Bonus preven ció de 2017 

Efecte baixes actius amb permuta de 2018 

Error en I'entrada d'Albarans de 2018 

Indemnització Sinistre d' AXA SEGUROS 

Regularitzacions 

-32.003,04 

-18.907,21 

-5.307,71 

-621,39 

-25.515,61 

Total -82.354,96 

16.7.- Detall de l' Import net de la xlfra de negocl. 

El detall de I'import net de la xifra de negoci es detalla a continuació: 

Concepte Import 2019 Import 2018 

Ingressos lJ.er octlvltot oss/stenclol : 61..703.858,86 58.245.295,30 
Servei Catala de la Salut 54.707.214,80 51.712.309,13 
Mútues Públiques 719.183,84 554.197,06 
Particulars 6.277.460,22 5.978.789,11 

Donoclons lJ.er o l'exlJ./otocl6 : 986.659,52 996.595,56 
Docencia i Formació 610.428,53 780.699,77 
Recerca 376.230,99 215.895,79 

Subllenc/ons / Donoc/ons: 291.680,98 125.667,52 
Donacions rebudes 291.680,98 125.667,52 

Total Xifra de Negocis 62.982.199,36 59.367.558,38 
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la facturació al Servei Catala de la Salut (CatSalut) ha estat efectuada d'acord a les condicions 

fixades als diversos concerts establerts amb el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la 
Generalitat de Catalunya, i les corresponents clausules addicionals específiques per I'exercici 
del 2019 i 2018. 

Des de I'exercici 2015 I'activitat es regeix en la seva totalitat per les clausules addicionals al 
contracte inicial entre el CatSalut i la Fundació. Per tal d'estimar la xifra d'ingressos de 
I'exercici, la Fundació ha utilitzat tota la informació disponible. Entre les estimacions més 
significatives es troba I'import derivat de la consideració de determinades altes com a 
reingressos, I'import a percebre per MHDA, la marginalitat a considerar en cadascuna de les 
clausules, la previsió de tancament d'objectius, i el topall de concertació anual. 

El detall de la regularització prevista: 

Exercici 2019: 

Concepte Import 2019 

Atenció especialltzada hospitalaria d'aguts 

Contraprestació per resultats 

Formació sanitaria especialitzada 

Atenció a la Insuficiencia Renal 

MHDA 

-376.154,53 

190.575,66 
35.285,92 
50.316,12 

-44.733,25 
TOTAL REGULARITZACIONS 2019 -144.710,08 

Exercici 2018: 

Concepte Import 2018 

Atenció especialitzada hospitalaria d'aguts 

Contraprestació per resultats 

Atenció a la Insuficiencia Renal 

Formació sanitaria especialitzada 

MHDA 

Recepta medica 

Llistes d'espera 

Centre ref CSUR 

588.834,98 

197.459,14 
50.612,95 

7.814,41 
-11.869,62 

4.928,40 
14.062,06 

1.972,44 
TOTAL REGULARITZAC IONS 2018 853 .814,76 ~\S D~ 

~~C'o 
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16.8.- Ingressos accessorls I altres de gestló corrent. 

El detall deis ingressos accessoris i de gestió corrent al tancament de I'exercici s6n els 
següents: 

Concepte Import 2019 Import 2018 

Serveis al personal 

Altres Serveis 

Arrendaments 

151.341,00 

41.937,26 

56.818,74 

201.155,41 

26.016,96 

56.082,30 

Total altres ingressos Per actlvitats 250.097,00 283.254,67 

17.- PROVISIONS I CONTING~NCIES. 

La variaci6 en la provisi6 per riscos i despeses, al tancament de I'exercici 2019 i 2018 és la 
següent. 

Exercici 2019: 

Saldo a Saldo a 
Concepte 

31/12/2018 
Dotació Aplicació Traspassos 

31/12/2019 

Provisió per actes Fundació 15.000,00 15.000,00 30.000,00 

Provisió per altres responsabilitats 954.842,82 -836.842,82 118.000,00 

Provisió per desmantellaments 1.325.889,61 636.914,13 -849.817,69 1.112.986,05 

Total Provlslons lIarg termlnl 2.295.732,43 651.914,13 -849.817,69 -836.842,82 1.260.986,05 

Provisió per operacions de credit 0,00 0,00 

Provisió per responsabilitats 482.866,33 -482.866,33 836.842,82 836.842,82 

Total Provislons curt termlnl 482.866,33 0,00 -482.866,33 836.842,82 836.842,82 

Total Provisions 2.778.598,76 651.914,13 -1.332.684,02 0,00 2.097.828,87 
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Exercici 2018: 

Saldo a Saldo él 
Concepte Dotacló AplicélCIO Traspassos 

31/12/2017 31/12/2018 

Provisió per actes Fundació 0,00 15.000,00 
Provisió per altres responsabilitats 231.607,93 706.299,35 16.935,54 954.842,82 
Provisió per desmanteilaments 455.634,61 971.614,49 -101.359,49 1.325.889,61 

Total Provislons lIarg termlnl 687.242,54 1.677.913,84 -101.359,49 16.935,54 2.295.732,43 

Provisió per responsabilitats 276.960,44 482.866,33 -260.024,90 -16.935,54 482.866,33 

Total Provislons curt termlnl 276.960,44 482.866,33 -260.024,90 -16.935,54 482.866,33 

Total Provisions 964 .202,98 2.160.780,17 -361.384,39 0,00 2.778 .598,76 

a) Actes Fundoel6. Memoria Fundocl6 

Cada quatre anys la Fundació Puigvert celebra una acte científic i commemoratiu que porta el 
nom de Memorial Puigvert. El motiu de la provisió és la redistribució de la despesa de I'acte en 
varis exercicis. 

b) Provisl6 per oltres responsobilitots • Retribucions al personal a I/orq termini 

En el tancament de I'exercici 2018, la Fundació ha dotat provisions per a cobrir aquelles 
incerteses futures que comportarien pagaments al personal, o retorns de boniticacions. 
Aquestes provisions estan valorades d'acord amb les informacions disponibles en el tancament 
d'aquests comptes anuals i es consideren adequades i proporcionades a la situació actual. 

e) Provisi6 per desmontel/ament . Adequoci6 del nou edifici 

En la data de tancament de I'exercici 2018, la Fundació Puigvert la Fundació havia acabat una 
gran part de les obres de reparació del nou edifici, de forma que durant el primer semestre de 
I'any 2019, es va iniciar un primer trasllat d'activitats cap a les noves de pendencies. Tanmateix 
d'acord amb el que s'exposa en el punt Se d'aquesta memoria, s'ha tancat un acord amb la 
constructora, on aquesta indemnitza a la Fundació per les obres pendents, i la Fundació :\S D 

acabara les reparacions de les patologies sobrevingudes. A la data de tancament, es valor~(')~ Co 
el saldo de la provisió és ajustat a les obres pendents d'acord amb I'informe tecnic obtingu(f if .f~-::,~ ~\ 

(N~ ~; ~~ 
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d) Prol/isions per o/tres responsabi/itats a cun termini. Reclamació de I/acances 

Al tancament de I'exercici 2018, la Fundació té dotada una provisió per afer front a la possible 

reclamació de vacances per als exercicis 2015-2019 segons conflicte coHectiu per part del 

Sindicat de Metges de Catalunya. L'objecte del conflicte és el de compensar en el període de 

vacances tots aquells plusos que s'han percebut durant I'any, (plusos festius, dissabtes, 

diumenges, guardies ... ). En el tancament de I'exercici 2019, aquesta provisió s'ha traspassat de 

lIarg a curt termini, tenint en compte les darreres sentencies en aquest conflicte laboral, i es 

valora que el saldo aprovisionat de 836.842,82€ s'ajusta als imports que la Fundació hauria de 

fer front, incloent-hi els costos de seguretat social i interessos de demora. 

18.- APLlCACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS IINGRESSOS A FINALlTATS ESTATUTARIES 

La fundació destina la totalitat de les seves rendes a la seva finalitat fundacional, tant les 

provinents de la seva activitat com les provinents d'alienació de patrimonio Els excedents 

negatius d'exercicis anteriors corresponen a despesa fundacional realitzada per sobre de les 

rendes obtingudes. Els excedents obtinguts en els últims exercicis s'estan aplicant a reduir 

aquests excedents negatius. 

Les Despeses necessaries no destinades a les activitats, engloben les despeses d'administració i 

gestió de la Fundació. 

Any Inr,rés TOtill D(' s p(' ~('s Piltrimonlals f . 
. . DI erenClil A APLICAR 70% 

FundaClo i ActlvltJt Economica 

2016 57.175.174,21 2.908.996,03 54.266.178,18 37.986.324,73 

2017 57.708.424,20 2.737.373,50 54.971.050,70 38.479.735,49 

2018 59.650.813,05 2.727.216,70 56.923.596,35 39.846.517,45 

2019 63.232.296,36 2.748.824,32 60.483.472,04 42.338.430,43 

2017 

2018 61.330.082,59 

2019 60.448.830,13 
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19.- INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT. 

La Fundació té subscrits contraetes de recollida de residus amb les Empreses CONSENUR i 

CESPA, les quals realitzen les aetuacions necessaries i segueixen les normes pertinents per a la 
protecció i millora mediambiental. 

Les factures comptabilitzades a l'Exercici 2019 per aquestes aetuacions, han ascendit a un total 

de 114.362,74€ i 113.030,97€ respectivament, incloent en aquest import la totalitat de 

I'impost sobre el valor afegit, i per I'exercici 2018 va ser de 75.756,48€ i 108.769,15€. 

20.- RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

La Fundació no atorga retribucions a lIarg termini al personal, ni aportacions a pla de pensions, 
ni durant I'exercici 2019 ni I'anterior. 

21.- NEGOCIS CONJUNTS 

No existeixen negocis conjunts ni durant I'exercici 2019 ni anterior. 

22.- ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER LA VENDA 

la Fundació no manté actius no corrents mantinguts per a la venda a tancament d' exercici. 

23.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 

A la data de tancament d'aquests comptes anuals cal esmentar com a fets posteriors, la crisi 
sanitaria mundial ocorreguda a causa del Covid-19. La Fundació Puigvert, com sempre ha 

prioritzat I'interes general de la societat, i com a Hospital de la Xarxa Hospitalaria d'Utilitat 

Pública ha posat les seves instaHacions a disposició del Servei Cata la de la Salut per a prioritzar 

l'assistEmcia sanitaria de maxima urgencia en els moments de perill de co(.(apse del sistema 

sanitario En aquesta línia amb data 26 de mar~ de 2020 s'ha signat un conveni entre la 
~=~ ..... Fundació de Gestió Sanitaria de I'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Puigvert per ~iS D~ 

portar a terme la col·laboració atesa la situació generada per I'evolució de la pandemia d~1~'S ~ C'o~ 
Covid-19, i s'ha realitzat el servei de DiAlisi per als malalts acollits habitualment a I'HosPit!tJe ~", '" ~ ~ 
Clínic i Provincial de Barcelona. ~ ~. (J) ~ 
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Tota aquesta situació ens fa preveure que I'exercici 2020, tindra unes caracterrstiques 

atrpiques en el sentit de I'activitat desenvolupada per la Fundació, i per tant, s'alteraran 
necessariament els objectius previstos en el tancament de I'exercici 2019, per a I'exercici 2020, 
tot i que des del Patronat i la direcció d'aquesta Institució, s'esta treballant per tornar a la 
normalitat el més rapidament possible quan les circumstancies generals així ho permetin. 

Pel que fa a tota la resta, no s'ha produ'it cap fet significatiu que pogués afectar a les dades 
aportades en aquests Comptes Anuals de 2019. 

24.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 

24.1.- Inverslons f1nanceres amb entitats del grup o participades 

Els actius i passius financers mantinguts per la Fundació amb entitats vinculades: 

Saldo . .. Saldo 
31/12/18 Increments DlsmlnuClons 31/12/19 

Entltats del grup 
Puigvert In Situ 
Redrosan Instal·lacions 

Entltats participad es 
Gestió de Serveis Auxiliars 

3.524,65 
1.950.890,54 

101.152,99 

0,00 
63.573.97 

0,00 

-3.524,65 
-126.799,17 

101.152,99 

0,00 
1.887.665,34 

0,00 
Totallnversió Financera 2 .055 .568,18 63.573,97 -126 .799,17 1.988.818,33 

Entltats del grup 
Puigvert In Si tu 
Redrosan Instal·lacions 

Entltats partlclpades 

24.2.- Entitats del Grup I particlpades 

-3.524,65 
-1.950.890,54 - 63.573,97 

Durant I'exercici 2019 les entitats que formen part del grup es detallen: 
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Resultat 
. . '1 % 1 ' 1 Inversio . lntltat DOnllcl I . Caplta Reserves u tm) . SltuaclO 

Entltats del grup 
Puigvert In Situ, S.L. 
Puigvert Infogest, S.L. 
Redrosan, S.A. 

Entltats partlclpades 
Interhospitalia 2, A.I.E. 
Gestió de Serveis Auxiliars, SCCL 
Serveis per a la Integració, SCCL 

partlclp. Flnancer.l 
Exerclcl 

Barcelona 100,00% 5.000,00 -7.760,95 -296,54 0,00 Dissolta 
Barcelona 100,00% 5.000,00 -4.494,23 -362,84 0,00 Dissolta 
Terrassa 100,00% 100.000,00 -1.339.088,59 -7.800,49 215.246,26 En Actiu 

Terrassa 6,04% 
Barcelona 31,70% 
Barcelona 31,58% 

o 
34.200,00 

3.600,00 

18.852,49 
O 
O 

o 
O 
O 

0,00 En Actiu 
0,00 Dissolta 
0,00 Dissolta 

Totallnversió Fmancera 215.246,26 

Entitats del Grup 

• Puigvert In Sltu S.L. 

L'objecte de la Societat és I'explotació, la promoció i la realització de franqukies dellogotip, la 
marca i el nom de la Fundació, així com deis procediments i serveis especialitzats 
protocoHitzats en les seves vessants assistencials, docents, de formació, d'investigació, 
d'innovació tecnológica i de divulgació científica. L'Administradora única de la Societat és la 

Presidenta del Patronat de la Fundació, Esperan~a Martí, qui exerceix el carrec, sense 
contraprestació retributiva. 

La Fundació té dotada una Provisió per a la totalitat de la participació en aquesta Societat. 

Durant el 2018, Puigvert In Situ, S.L. no ha desenvolupat cap activitat i en data 28 de febrer de 
2019, el Patronat de la Fundació acorda dissoldre i liquidar aquesta societat. 

• Puigvert Infogest S.L. 

L'objecte de la Societat és la creació, desenvolupament, promoció, comercialització i venda de 
tot tipus d'aplicacions, instruments i programes informatics per a la gestió de serveis sanitaris, 
així com I'assessorament, organització i desenvolupament d'activitats divulgatives i formatives 
relatives a aquestes tematiques. L' Administradora única de la Societat és la Presidenta del . 

Patronat de la Fundació, Esperan~a Martí, qui exerceix el carrec, sense contraprestació 
retributiva. 

'~ 
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• Redrosan Insta/olacions, S.A. 

Redrosan InstaHacions, SA, és una societat patrimonial que té en el seu actiu una nau 

industrial, que lIoga a la Societat Interhospitalia 2, AlE, especialitzada en el rentat industrial de 

roba d'ús sanitario 

la propietaria única de Redrosan Instal·lacions, S.A. és la Fundació Puigvert, i que a data 15 de 

novembre de 2019 va anomenar com a Administrador únic de la societat el Sr. Ramon 

Massaguer Meléndez, qui exerceix el carrec, en representació de la Fundació, sense 

contraprestació retributiva. 

l'empresa Gesvalt Sociedad de Tasación, S.A. va realitzar una taxació deis actius de Redrosan 

Instalacions, S.A. a data 04/06/2018, on va certificar que aquests tenien un valor de mercat de 

1.572.863,36€. 

la diferencia entre el valor de taxat deis actius i el valor deis passius de Redrosan InstaHacions, 

SAU, que no són propietat de la Fundació, és molt superior al valor de Redrosan Instal·lacions 

en el Balan~ de la Fundació. Per aquest motiu, les Provisions dotades es considerin oportunes i 

adequades seguint un criteri de prudencia. 

Entitats Partlclpades 

• Interhospitalla 2, A.I.E. 

l'objecte d'lnterhospitalia 2, A.LE. és la prestació de serveis de neteja, desinfecció i 

esterilització de bens, eines, immobles i roba, necessaris per a les activitats pro pies de les 

Entitats partícips de l' A.LE. Així doncs, Interhospitalia 2, A.LE., realitza una activitat que és 

auxiliar a I'activitat principal deis seus socis partícips, tots ells, institucions sanitaries, socio

sanitaries o socials. 

la Fundació, que ostenta el 6,044% deis vots de l' Assemblea General, no forma part del seu 

organ d'administració. 

• Gesti6 de Serveis Auxlllars (GSA-SCCL) 
/ 

l'objecte de la Cooperativa és proporcionar serveis de neteja, desinfecció i sanejament de les 

dependencies i instal·lacions deis seus partícips, així com també I'eliminació controlada de tota 

classe de residus produ'its en la realització de lIurs activitats. Amb el compliment del seu 
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objecte, Gestió de Serveis Auxiliars, SCCl, realitza una activitat auxiliar a I'activitat principal 

deis seus socis/partícips, tots ells institucions sanitaries, socio-sanitaries o socials. 

Des de 21 de juliol de 2019 aquesta societat es troba en liquidada. 

• Serveis per a la Integrac/ó (GSADIS - SCCL) 

l'objecte de la Cooperativa és la integració laboral de persones amb especials dificultats 

relacionals (o afectades per qualsevol classe d'exclusió social). Realitza serveis de neteja, 

desinfecció, eliminació controlada de residus, manteniment i vigilancia . Aquestes activitats són 

auxiliars a les desenvolupades pels seus socis/partícips, tots ells, institucions sanitaries, socio

sanitaries o socials. la Fundació ostenta el 31,58% de les participacions. 

24.3.- Saldos amb les entitats vinculades es detallen a continuació: 

El detall deis saldos pendents amb les entitats vinculades al tancament deis exercicis 2019 i 

2018 es presenta segons el següent detall. En el balan~ de situació es presenten els saldos per 

operacions comercials conjuntament amb la resta de deutors o creditors sense diferenciar 

partides vinculades. Dins de la partida de "Creditors diversos", es presenta minorant el saldo la 

fian~a dipositada a I'entitat vinculada Redrosan SAo 

Exercici 2019: 

Oeutor Creditor 
Entitat Vinculada 3 / 2/2019 Con cepte 

31/12/2019 1 1 

Entltats del grup 

Redrosan, S.A. 

Entltats participad es 

Interhospitalia 2, A.J.E. 

Gestió de Serveis Auxiliars, SCCl 

Serveis per a la Integració, SCCL 

1.887.665,34 

64.311,69 

0,00 

0,00 
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0,00 Préstec participatiu i préstec ordinari 

23.837,58 Fian~a menys serveis de bugaderia pendents 

0,00 

18.953,46 Serveis de neteja 



Exercici 2018: 

Deutor Creditor 
Entitat Vinculada Concepte 

31/12/2018 31/12/2018 

Entltats del grup 

Puigvert In Situ, S.L. 0,00 3.524,65 Préstec ordinari 

Redrosan, S.A. 1.950.890,54 0,00 Préstec participatiu i préstec ordinari 

Entltats partlclpades 

Interhospitalia 2, A.I.E. (*) 64.311,69 38.940,29 Fian~a menys serveis de bugaderia pendents 

Gestió de Serveis Auxiliars, SCCl 360.265,32 Serveis de neteja 

Serveis per a la Integració, SCCl 19.265,97 Serveis de neteja 

l es t ransaccions amb les entitats vinculades es detallen a continuació (imports amb IVA indos 

en el cas de les despeses): 

Exercici 2019: 

Entitat Vinculada Ingressos Despeses Concepte 

Entltats del grup 

Puigvert In Situ, S.L. 0,00 0,00 

Puigvert Infogest, S.L. 0,00 0,00 

Redrosan, S.A. 26.881,98 0,00 Interessos préstec ordinari 

Entltats partlclpades 

Interhospitalia 2, A.I.E. 0,00 215.497,99 Serveis bugaderia 

Gestió de Serveis Auxiliars, SCCl 0,00 735.732,16 Serveis de neteja 

Serveis per a la Integració, SCCl 0,00 55.300,22 Serveis de neteja 

Exercici 2018: 

Entltat Vincul ada Ingressos Despeses Concepte 

Entltats del grup 

Puigvert In Situ, S.L. 0,00 0,00 

Puigvert Infogest, S.L. 0,00 0,00 

Redrosan, S.A. 26.184,29 0,00 Interessos préstec ordinari 

Entltats partlclpades 

Interhospitalia 2, A.I .E. 0,00 255.671,63 Serveis bugaderia 

~~ Gestió de Serveis Auxiliars, SCCl 0,00 1.114.308,83 Serveis de neteja ~ 
lJj 

Serveis per a la Integra ció, SCCl 0,00 55.047,89 Serveis de neteja ü:¡; 
~~Ii 
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25.- ALTRA INFORMACIÓ. 

25.1.- Nombre mitja de treballadors. 

El personal oeupat (ealculat en lloes de treball equivalents -LTE*-) durant l'Exercici 2019 i 

2018, distribu'it per Grups Professionals i desglossat per sexes, és el següent: 

Exercici 2019 Exercici 2018 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

DIRECTIUS I COMANDAMENTS 
SUPERIORS 13,69 14,11 27,81 12,76 13,32 26,08 

PERSONAL ASSISTENCIAL 123,30 359,60 482,90 121,61 356,72 478,33 
Titulats superiors: Facultatius de 
plantilla 51,57 62,73 114,30 49,82 61,06 110,88 
Titulats superiors: Facultatius en 
formació 9,53 15,47 25,01 10,44 13,52 23,96 

Titulats de grau mig 20,96 163,00 183,97 19,11 165,72 184,83 
Formació professional i/o técnica 28,08 113,02 141,10 28,61 112,31 140,92 

Personal subaltern 13,16 5,37 18,53 13,63 4,11 17,74 

PERSONAL ADMINISTRA TIU 31,51 54,15 85,65 32,25 55,54 87,79 

PERSONAL D'OFICIS 39,83 31,37 71,20 39,95 29,61 69,56 

TOTAL 208,33 459,23 667,56 206,57 455,19 661,76 

Aquest quadre esta expressat en IIoes de treball equivalents, aixo és el quocient entre el total 

d'hores treballades i la mitjana anual d'hores eorresponents a IIoes de treball a temps 

eomplert, fixat pel Conveni Laboral 

La Fundació eompleix el requisit establert a I'article 42 del Reial Deeret Legislatiu 1/2013, de 29 

de novembre, pel qual s'aprova el"Text Refós de la Llei General deis drets de les persones amb 

diseapaeitat i de la seva inclusió social", amb la eontractaeió de les següents persones a 

I'exercici 2019 i en I'exercici anterior. 

Exercici 2019 Exercici 2018 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Titulats superiors: Facultatius de plantilla 1 1 1 

Titulats de grau mig 4 4 4 

Formaci6 professional i/o tecnica 1 5 6 1 5 

Personal subaltern 1 1 1 

Personal Administratiu 4 4 4 
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Addicional la Fundació té subcontractades altres persones minusvalides a través de la de 

I'empresa GSADIS Serveis per a la Integració, SCCL, que realitzen serveis de neteja a les 

instaHacions de l' entitat. 

25.2.- Honorarls d'auditorla. 

L'import deis honoraris professionals meritats per I'auditor de la Fundació corresponents a 

I'auditoria deis comptes anuals de I'exercici 2019 van ascendir a 17.500 euros. 

L'import deis honoraris professionals meritats per I'auditor de la Fundació corresponents a 

I'auditoria deis comptes anuals de I'exercici 2018 van ascendir a 28.950 euros. 

25.3.- Canvls a I'organ de govern. 

En data 20 de febrer de 2019, la Sra. Esperanca Marti, a petició seva, ha deixat la presidencia 

del Patronat de la Fundació, passant a ocupar aquest carrec la Dra. Helena Ris i Romeu. La Sra. 

Esperanca Marti, es anomenada pel Patronat com a Presidenta Honorifica. 

El dia 11 de desembre de 2019 s'anomena la Sra. Amelía Guilera Roche com a Patrona Vocal 

En el 2020, s'ha produ'it la baixa del Sr. Josep Enric Rebes Solé, per la limitació en I'edat 

maxima deis patrons establerta en els Estatuts de la Fundació. I s'han incorporat quatre nous 

Vocals: la Sra. Roser Arta I i Rocafort, El Sr. Xavier Baró Escales, el Sr. Vicenc Martínez Ibáñez i la 

Sra. Sonia Recasens i Alsina. 

El detall del Patronat a la data d'aprovació d'aquest comptes anuals: 

Nom Cárree Nomenament Vigencia 

Esperan!;a Martl Salís 
Patrona Inicis Institució VitalIcia 

Presidenta honorlfica 20 febrer 2019 VitalIcia 

Helena Ris Romeu 
Patrona 16 febrer 2016 16 febrer 2022 

Presidenta del Patronat 20 febrer 2019 16 febrer 2022 

Ramon Massaguer Meléndez Patró Delegat 17 desembre 2014 17 desembre 2020 

Roser Artal i Rocafort Patrona Vocal 29 gener 2020 29 gener 2026 

Xavier Baró Escales Patró Vocal 29 abril 2020 29 abril 2026 

Joan Cervera Ripolles Patró Vocal 19 juny 2019 19 juny 2025 

-Joaquim Espriu Malagelada Patró Vocal 18juny 2014 18juny 2020 
~J>."S D~ " Joan-Antoni Gallego Lizana Patró Vocal 19 juny 2019 19 juny 2025 ~C'o r~ 

leopoldo Galmes Creus Patró Vocal 
/ 9::' - ~ 

18juny 2014 18 juny 2020 ~9 ;A 
I \'1' 

Amelía Guilera Roche Patrona Vocal 11 desembre 2019 11 desembr¿/2025 
(Jl .\ 

~ ~ CJ 1_ 
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Nom Carrec Nomenament Vigencia 

Vicen~ Martfnez Ibáñez Patró Vocal 29 gener 2020 29 gener 2026 

Manel Peiró Posadas Patró Vocal 17juliol2019 17juliol2025 

Sonia Recasens i Alsina Patrona Vocal 29 gener 2020 29 gener 2026 

Feliu Sucarrats Margarit Patró Vocal 18juny 2014 18juny 2020 

Carlota Valera i Puigvert Patrona de San& Vocal 5 de maig de 2008 Vitalicia 

Ricard Nel-Io Padró Secretari no Patró Indefinida 

25.4.- Remuneracions organs de govern i personal d'alta direcció 

En el eurs de I'exereici 2019 així eom del exereici 2018, els membres del Patronat no han rebut 

remuneracions per les funcions que realitzen eom a patrons, aixf eom tampoe els ha estat 

concedida cap bestreta ni credit, ni existeixen obligacions contretes en materia de pensions o 

assegurances de vida. 

El Patronat de la Fundació, en reunió de data 15 de juny de 2015, va acordar que el Sr. Ramón 

Massaguer Meléndez, Patró Delegat de la Fundació, fos nomenat també Director General de la 

Institució. Les condicions de la seva contractació queden reflectides a I'apartat 16.1 d'aquesta 
Memoria. 

La Fundació té contractada una asseguran~a de responsabilitat per a directius. Aquestes 

polissa té una vigencia d'un any des de 01/01/2019 a 31/12/2019. La prima abonada per 

I'exercici 2019 és de 4.139,85 euros impostos inclosos igual que per I'exercici 2018. La 

Fundació ha renovat la polissa per I'exercici 2020. 

25.5.- Relacions amb el protectorat de fundacions. 

Durant I'exercici 2019 i 2018 no s'ha efectuat cap operació que hagi comportat la tramitació 

d'una autorització al Protectorat de Fundacions. Tampoc s'ha dut a terme cap moviment en 

els fons especials, ni s'ha produ"it cap fet que comporti d'incompliment de les finalitats 

fundacionals i deis preceptes legals. 

En exercicis anteriors, i durant el 2019, en compliment de I'establert a I'article 332-13.4 del 

llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, s'assenyala que el 

Patronat ha adoptat Declaracions Responsables referents a relacions professionals o laborals 

d' Alta Direcció entre la Fundació i diversos Patrons per a la realització de tasques i funci~~'rs:~~ 
professionals o laborals o bé per a I'exercici de les funcions i responsabilitats de Dire~~ ~ c.o,~~ 
General de la Institució, totes elles alienes al carrec de Patró i amb caracter retribu"it. Aq ~tes .~. 

I:::!' ~ , (S> 

Declaracions Responsables es van adoptar: dues en la reunió del Patronat de 17 de j~tiy ~e '»Ir .üt r:1l\¡ 

2013; una en la reunió de 25 de juny de 2015; i una, en la reunió de 19 de novembre dd ~015Ii~!~: ~ :;::~ 
una, en la reunió de 9 d'octubre de 2019. \'0 ~, .J .~Ff 

\ ~ 't~ a-'ll !:.) ¡' r ___ \~~,,+:-,~q~ ~. 
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Respecte de les Declaracions Responsables abans expressades, que aquestes han estat 

acordades pel Patronat, s'han formalitzat en els corresponents contractes i s'han presentat 

aquests al Protectorat en la forma i el termini previstos legalment. 

Tal com s'indica a I'apartat 16.1 d'aquesta Memoria, a partir de 1'1 de gener de 2020 només es 

mantenen en vigor contractes amb tres Patrons. 

26.- INFORMACIÓ SEGMENTADA. 

Totes les activitats fundacionals, excepte algunes tasques divulgatives -que s'han celebrat en 

forums academics o científics externs-, s'han desenvolupat en el domicili social. 

Els presents Comptes Anuals corresponents a I'exercici anual tancat a 31 de desembre del 

2019, es composen deis fulls adjunts número 1 al 73, aprovats pel Patronat el dia 1 de juliol de 

2020. 

Així ho certifica el Secretari del Patronat, amb el vistiplau de la Presidenta i el Patró Delegat . 

c::J c:::J 

aESIDENTA SECRETARI 

4~ 
PATRÓ DElEGAr::! IOR 

GENE~ 
Fundació Puigvert 

C;~ --
Helena Ris Romeu Ricard Nel-Io Padró 
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