El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA
ACTIU

Notes

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible:
1. Recerca i desenvolupament
2. Aplicacions informàtiques
3. Drets sobre béns cedits en ús
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II. Immobilitzat material:
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions
3. Instal·lacions tècniques
4. Maquinària
5. Altres instal·lacions i utillatge
6. Mobiliari
7. Equips per a proces. d'informació
8. Elements de transport
9. Immob. materials en curs i acomptes
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31/12/2018

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

BALANÇ NORMAL
31/12/2017

PATRIMONI NET I PASSIU

5.412.887,53

3.803.479,41
10.488,09
110.715,10
3.682.276,22

4.533.955,15 A-1) Fons Propis.
0,00
152.812,97
I. Fons dotacionals o fons socials:
1. Fons dotacionals o fons socials
4.381.142,18

626.800,25
0,00
12.104,92
74.244,61
229.305,40
1.539,85
253.920,60
33.770,62
21.914,25
0,00

664.623,58
0,00
15.428,44
61.410,97
246.034,22
7.575,21
243.441,45
29.914,26
7.391,60
53.427,43

Notes

A) PATRIMONI NET

4.632.088,46

5.348.152,41

969.195,10

967.010,23

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

341.560,00

341.560,00

595.450,23

595.450,23

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2.184,87

0,00

3.682.276,22

4.381.142,18

0,00
0,00
3.682.276,22

0,00
0,00
4.381.142,18

649.679,11

865.700,19

128.967,98
0,00
128.967,98
0,00

338.083,02
252.761,02
85.322,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

520.711,13
520.711,13

527.617,17
527.617,17

6.800.128,38

6.486.850,47

0,00

0,00

2.650.544,70
2.551.514,39
99.030,31

2.267.645,02
2.214.934,02
52.711,00

22

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15

4.141.572,45
1.893.963,98
16.326,73
537.647,30
777.949,75
915.684,69
0,00

4.219.205,45
1.688.923,66
85.117,05
802.009,52
845.622,82
797.532,40
0,00

10.1

III. Reserves
IV. Excedents d'exercicis anteriors :
1. Romanent
2. Excedents nagatius exercicis anteriors
V. Excedents pendents d'aplicació en act. es tatutàries

VI. Excedent de l'exercici

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts:
0,00

IV. Béns del patrimoni cultural:

0,00

0,00

V. Inversions entitats grup i associades a ll/t
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats

22
22

VI. Inversions financeres a llarg termini:
1. Instruments de patrimoni
2. Altres actius financers
VII. Actius per Impost diferit
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per la venda
II.Existències:
1. Béns destinats a les activitats
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments
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III. Usuaris, deutors i altres comptes a cobrar:
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
2. Deutors, entitats del grup, associades i altres
3. Altres deutors
4. Personal
5. Altres crèdits amb les Adm. Públiques

8
22

126.845,02
446,82
126.398,20

87.463,78
25.500,00
61.963,78

0,00

0,00

7.469.190,35

7.287.815,54

0,00

0,00

6.365.594,91
6.297.986,17
31.071,45
-6.183,56
5.455,51
37.265,34

I. Provisions a llarg termini:
1. Obligacions per prestec. a llarg termini al personal
2. Provisions per altres responsabilitats
3. Altres provisions

52.992,36
52.992,36

6.430,16

VI. Periodificacions a curt termini

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents:
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU (A+B)
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348.062,86
348.062,86
12.101.278,81

11.1
11.2
11.3

II. Deutes a llarg termini:
1. Deutes amb entitats de crèdit
2. Altres passius financers
III. Deutes amb ent. Del grup i associades a ll/t:
1. Altres deutes amb ent. Del grup i associades

12

681.664,05
214.169,87
467.494,18 C) PASSIU CORRENT
6.131.868,18 II. Provisions a curt termini
6.052.829,71
50.869,39 III.Deutes a curt termini:
-5.694,83
1. Deutes amb entitats de crèdit
3.174,79
2. Altres passius financers
30.689,12
IV. Deutes entitats grup i associades a curt termini:
1. Altres deutes amb entitats del grup
2. Creditors per arrend. fin. ent. grup i associades

V. Inversions financeres a curt termini:
1. Altres actius financers

10.2

126.845,02
446,82 B) PASSIU NO CORRENT
126.398,20

74.963,78
13.000,00
61.963,78

696.110,06
209.948,12
486.161,94

1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subv., donacions i llegats

50,00
50,00 V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar:

62,92

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proveïdors
Proveïdors, empreses del grup i associades
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques
Acomptes d'usuaris

474.170,39
474.170,39 VI. Periodificacions a curt termini
12.700.703,07

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

31/12/2017

4.651.471,32

II. Fons especials

III. Inversions immobiliàries:
1. Terrenys i béns naturals
2. Construccions

31/12/2018

13
14

22
15.1
15.2

8.011,23
12.101.278,81

1

0,00

12.700.703,07

El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

COMPTE DE RESULTATS NORMAL
31/12/2018
Nota

1. Ingressos per les activitats:
a) Prestacions de serveis
b) Subvencions oficials a les activitats
c) Donacions i altres ingressos per a les activitats
d) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici
e) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

(Deure)

31/12/2017

Haver

(Deure)

Haver

30.312.576,76
30.310.227,76
0,00
2.349,00
0,00
0,00

29.612.523,12
29.606.117,74
405,38
6.000,00
0,00
0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses:

0,00

0,00

3. Variacions d'existències de productes acabats i en curs:

0,00

0,00

16 a)

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu:

0,00

0,00

5. Aprovisionaments:
a) Consum de béns destinats a les activitats
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
c) Treballs realitzats per altres entitats

16 c)

-8.045.792,22
-4.490.224,28
-678.343,67
-2.877.224,27

-8.191.395,01
-4.416.208,73
-706.055,89
-3.069.130,39

6. Altres ingressos de les activitats:
a) Ingressos per arrendaments
b) Ingressos per serveis al personal
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

16 b)

745.707,80
0,00
73,00
745.634,80

775.191,82
0,00
264,00
774.927,82

-21.148.979,03
-16.429.408,54
-4.719.570,49
0,00

-19.952.376,67
-15.589.817,88
-4.362.558,79
0,00

-1.808.887,82
-1.781.461,53
-509.620,69
-19.723,60
-108.282,24
-33.368,18
-65.803,90
-2.787,92
-6.049,57
-957.924,88
-77.900,55
-5.495,77
-11.845,89
-10.084,63

-1.922.675,25
-1.874.860,11
-695.276,62
-27.761,85
-82.270,15
-31.841,04
-50.730,29
-3.174,42
-5.968,01
-916.212,00
-61.625,73
-4.486,18
-34.356,16
-8.972,80

-883.039,15

-898.033,35

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

698.865,96

698.865,92

11. Excés de provisions

252.761,02

12.511,34

-540,31
0,00
-540,31

-304,96
0,00
-304,96

385,98

0,00

123.058,99

134.306,96

548,00
0,00
0,00
548,00
548,00

112,26
0,00
0,00
112,26
112,26

-121.422,12
0,00
-121.422,12

-134.419,22
0,00
-134.419,22

16. Variació de valor raonable en instruments financers:

0,00

0,00

17. Diferències de canvi

0,00

0,00

18. Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

-120.874,12

-134.306,96

2.184,87

0,00

7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a2) Arrendaments i cànons
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a5) Transports
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i rel. públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats
d) Altres despeses de gestió corrent
9. Amortització de l'immobilitzat

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat:
a) Deterioraments i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers:
a) De participacions en instruments de patrimoni
a1) En entitats del grup i associades
b) De valors negociables i altres instruments financers
b2) En tercers
15. Despeses financeres:
a) Per deutes amb empreses del grup i associades
b) Per deutes amb tercers

II ) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

16 d)
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19. Impost sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

2.184,87

0,00

El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2016
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

Núm. comptes

Nota
A) Resultat del compte de resultats

(Deure) Haver (Deure) Haver
2018
2017
2.184,87
0,00

Ingressos i despeses imputats directament al
patrimoni net
I. Per valoració d'instruments financers
(800), (89), 900, 991, 9921. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses
(810), 910
II. Per cobertures de fluxos d'efectiu
94
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts
(85), 95
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres
ajustaments
(8300), 8301, (833), 834 V. Efecte impositiu
835, 838
(860), 960
VI. Actius no corrents i passius vinculats
mantinguts per a la venda
B) Total ingressos i despeses imputats
directament al patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI)

(802), 902, 993, 994
(812), 912
(84)
8301, (836), (837)
(862), 962

Transferències al Compte de Resultats
VII. Per valoració d'instruments financers
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos/despeses
VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts
X. Efecte impositiu
XI. Actius no corrents i passius vinculats,
mantinguts per a la venda
C) Total transferències al compte de resultats
(VII+VIII+IX+X+XI)
TOTAL D'INGRESSOS I DESP. RECONEGUTS
(A+B+C)

0,00

0,00

-698.865,96

-1.578.378,62

-698.865,96
-696.681,09

-1.578.378,62
-1.578.378,62
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El Gerent
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FUNDACIO HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Fons

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016
I. Ajustaments per canvis de criteris 2016 i anteriors
II. Ajustaments per errors 2016 i anteriors
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
III. Escissió parcial (nota 1.5)
IV. Altres variacions del patrimoni net
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017
I. Ajustaments per canvis de criteris 2017
II. Ajustaments per errors 2017
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions de patrimoni net
III. Altres variacions del patrimoni net
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2018

Excedents
Aportacions
pendents de
Ajustaments Subvencions
per
Excedents destinar a les Excedent
compensar per canvis donacions i
de
finalitats
d'exercicis
Fons
Fons
TOTAL
de valor llegats rebuts
estatutàries l'exercici pèrdues
dotacional especials Reserves anteriors
0,00 5.959.520,80 6.926.531,03
0,00
0,00
0,00
30.000,00 341.560,00 279.558,63 315.891,60
0,00
0,00
0,00 5.959.520,80 6.926.531,03
0,00
0,00
0,00
30.000,00 341.560,00 279.558,63 315.891,60
-1.578.378,62 -1.578.378,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 4.381.142,18 5.348.152,41
0,00
0,00
0,00
30.000,00 341.560,00 279.558,63 315.891,60
0,00
0,00
0,00 4.381.142,18 5.348.152,41
0,00
0,00
0,00
30.000,00 341.560,00 279.558,63 315.891,60
-698.865,96 -696.681,09
2.184,87
0,00
0,00
0,00 3.682.276,22 4.651.471,32
0,00
0,00 2.184,87
30.000,00 341.560,00 279.558,63 315.891,60
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El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

FUNDACIÓ HOSPITAL D'OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU
31/12/2018

NOTES

31/12/2017

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos

2.184,87

0,00

96.472,58
883.039,15

369.426,35
898.033,35

-209.115,04
-698.865,96
540,31

35.647,00
-698.865,92
304,96

-548,00
121.422,12

-112,26
134.419,22

3. Canvis en el capital corrent:
a) Existències (+/-)
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-)
c) Altres actius corrents (+/-)
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)
e) Altres passius corrents (+/-)
f) Altres actius i passius no corrents (+/-)

-47.429,78
4.221,75
-243.537,55
-68.166,54
-128.112,22
388.164,78

-3.127,14
-58.892,60
-570.999,18
-8.754,40
83.588,63
551.930,41

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació:
a) Pagament d'interessos (-)
b) Cobraments de dividends (+)
c) Cobraments d'interessos (+)
d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)

-55.902,74

-264.502,96

-55.902,74

-264.502,96

-4.675,07

101.796,25

-133.932,46

-254.527,79

-43.108,60
-90.823,86

-36.330,88
-218.196,91

12.500,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

-121.432,46

-242.027,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-126.107,53

-140.231,54

Efectiu o equivalents al començament de l'exercici

474.170,39

614.401,93

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

348.062,86

474.170,39

2. Ajustaments del resultat:
a) Amortització de l'immobilitzat (+)
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
c) Variació de provisions (+/-)
d) Subvencions traspassades (-)
e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)
f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers(+/-)
g) Ingressos financers (-)
h) Despeses financeres (+)
i) Diferències de canvi (+/-)
j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)
k) Altres ingressos i despeses (+/-)

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4)
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per la venda
g) Altres actius
7. Cobraments per desinversions (+)
a) Entitats del grup i associades
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
d) Inversions immobiliàries
e) Béns del patrimoni cultural
f) Altres actius financers
g) Actius no corrents mantinguts per la venda
h) Altres actius
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni:
a) Variacions de fons (+)
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (-)
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer:
a) Emissió
1. Tresoreria Traspassada escissió (+)
2. Deutes amb entitats de crèdit (+)
3. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
4. Altres deutes (+)
b) Devolució i amortització de
1. Deutes amb entitats de crèdit (+)
2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)
3. Altres deutes (+)
11. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9 +/-10 )
D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DELS EFECTIUS O EQUIVALENTS (+/-5 +/-8 +/-11 +/-D)
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MEMÒRIA
2018
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NOTA 1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ

1.1

BREU RESUM HISTÒRIC DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL
D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA

La FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA (en
endavant “La FHOCG”), fou constituïda el 12 de Febrer de 2014 i va ésser
inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 4 de
Juliol de 2014. Va començar la seva activitat l’1 d’octubre 2014, rebent el
patrimoni segregat de la Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot, així com la
recepció en bloc de l’activitat sanitària i sociosanitària que venia desenvolupant
aquesta última des de l’any 2005, malgrat que els antecedents històrics més
remots de l’activitat hospitalària es remunten als anys 1310-1313 (segle XIV).

1.2

FINALITATS

“La FHOCG” té com a finalitat el desplegament i la prestació d’atenció sanitària
i sociosanitària en l’àmbit de la Comarca de la Garrotxa, així com la gestió i
administració d’equipaments i serveis afectes a les referides activitats i, en
general, a qualsevol tipus de serveis relacionats amb aquests.
Per assolir el compliment de les finalitats fundacionals “La FHOCG”, com a
Hospital General Bàsic d’àmbit comarcal, presta els seus serveis al Centre
Sanitari ubicat en una parcel·la de 27.000 metres quadrats situat a l’Avinguda
Països Catalans, número 86. Té establerts contractes d’assistència amb el
CATSALUT i està dins el sistema integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT). Compta amb 64 llits de malalts aguts i 72 de sociosanitaris. Els
serveis que presta són:
a) Serveis Sanitaris: Són unitats assistencials dotades de recursos
tècnics i de professionals capacitats per la seva titulació oficial, que
realitzen activitats sanitàries de prevenció, diagnòstic, promoció o
rehabilitació dirigides a millorar restaurar i fomentar la salut de les
persones beneficiàries del serveis.
-

-

En règim d’internament: Medicina Interna, Materno - infantil,
Cirurgia General i altres especialitats (COT, ORL, Urologia,
Oftalmologia).
En règim de consulta externa: Especialitats mèdiques i
quirúrgiques.
Serveis d’urgències de les especialitats bàsiques.
Exploracions complementaries: Radiòleg, Tac, Laboratori.
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b) Serveis Sociosanitaris: Són unitats d’atenció a malalts crònics amb
complexitats o convalescents, que necessiten atenció especialitzada
i personalitzada, consta de les següents unitats:
-

Unitat de Llarga estada.
Unitat de Convalescència.
Unitat de Cures pal·liatives.
Unitat de Subaguts.

c) Serveis d’Atenció Primària: Les Àrees Bàsiques d’Atenció, són els
nivells bàsics i inicials d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
“La FHOCG” gestiona les següents Àrees Bàsiques d’Atenció
Primària:

1.3

-

Àrea Bàsica de Sant Joan Les Fonts: Comprèn el centre
d’atenció primària (CAP) Sant Joan les Fonts, el consultori
mèdic de la Canya i el consultori mèdic de Castellfollit de la
Roca.

-

Àrea Bàsica de la Vall d’en Bas i d’Hostoles: Comprèn el
centre d’atenció primària (CAP) de Sant Esteve d’en Bas,
consultori mèdic de Sant Privat d’en Bas, consultori mèdic de
la Pinya, consultori mèdic de Sant Feliu de Pallerols,
consultori mèdic de les Planes d’Hostoles i consultori mèdic
de Riudaura.

BENEFICIARIS DELS SERVEIS

Seran beneficiaris dels serveis, principalment les persones residents a la
Comarca de la Garrotxa, nacionals o estrangeres, usuaris dels serveis
d’assistència sanitària i sociosanitària. Així mateix, atendrà a totes aquelles
persones que ho pugin necessitar, tal com estableix la legislació vigent. El
Patronat a l’hora de determinar els beneficiaris, actuarà segons criteris
d’imparcialitat i no discriminació.
Les activitats rebudes pels beneficiaris de la Fundació durant l’any 2018 han
estat:
Beneficiaris
Activitats rebudes
Atenció Hospitalària
Hospital de dia Mèdic
Hospital de dia Rehabilitador
Cirurgia amb ingrés
Cirurgia menor i procediments
Urgències
Consultes externes
Llarga Estada
Mitja Estada Polivalent
Subaguts
Rehabilitació

Exercici 2018
4.869 altes
6.082 sessions
2.673 sessions
2.857 actuacions
4.732 actuacions
36.581 visites
88.426 visites
13.155 estades
5.301 estades
263 estades
39.019 sessions
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RÈGIM LEGAL

1.4.1) “La FHOCG” està inscrita al registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el núm. 2.844. “La FHOCG” és una entitat sense ànim de lucre
que es regeix per la Legislació Catalana de Fundacions (Llei 5/2001)
modificada per la Llei 4/2008 del 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a persones jurídiques. Té com a Codi d’Identificació Fiscal el
número G55195929.

1.4.2) Els òrgans de govern i gestió són:
a)
b)
c)
d)
e)

El Patronat.
La Presidència.
El Director/Gerent.
Consell Social.
El Consell del Territori.

PATRONAT. El Patronat estarà format per nou patrons, entre els quals hi haurà
un President/a i un Vicepresident/a. Són patrons de “La FHOCG”:
-

L’alcalde de la ciutat d’Olot, patró nat per raó dels seu càrrec.

-

Un Patró designat per l’Ajuntament d’Olot, prioritàriament el portaveu
del grup majoritari de l’oposició, o persona en qui delegui.

-

Un Patró designat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que serà el
President del mateix Consell Comarcal o persona en qui delegui.

-

Quatre Patrons en representació del teixit econòmic i social de la
Garrotxa, dels quals, com a mínim dos hauran d’estar vinculats a
entitats socials de la Garrotxa, essent designats en el primer patronat
per les entitats provades fundadores i en renovacions posteriors pel
Consell Social de “La FHOCG”.

-

Un Patró a proposta de la Junta Clínica de “La FHOCG”.

Un Patró designat pels Secretaris Generals de les Comarques
Gironines dels dos sindicats majoritaris de la Comarca de la Garrotxa.
.
La durada del càrrec de Patró serà per un període de 4 anys reelegibles, a
excepció de l’alcalde d’Olot, que per la seva condició de Patró nat cessarà en el
càrrec quan cessi en tal condició.
-

LA PRESIDÈNCIA. El Patronat nomenarà un President o Presidenta entre els
seus membres, càrrec que representarà institucionalment “La FHOCG”.
DIRECTOR GERENT. Serà designat pel Patronat i entre les seves funcions hi
entra la d’assumir la gestió i execució dels pressupostos aprovats pel Patronat.
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CONSELL SOCIAL. Està integrat per entitats representatives del teixit social i
econòmic de la Comarca de la Garrotxa. Entre les seves funcions hi ha la
promoció de polítiques i accions de Responsabilitat Social Corporativa per part
de “La FHOCG”, potenciar el voluntariat en l’entorn de “La FHOCG”, emissió
d’opinió sobre la qualitat tècnica dels serveis assistencials de “La FHOCG”.

CONSELL DEL TERRITORI. Integrat per un representant designat per
l’Ajuntament de cada un dels municipis de la Comarca de la Garrotxa i un
representat de cada grup municipal. És un òrgan consultiu i d’assessorament
del patronat, entre les seves funcions hi ha el coneixement i la difusió de les
accions que porti a terme “La FHOCG” en la prevenció i la promoció de la salut
i els hàbits saludables, i l’assumpció de la responsabilitat individual en el
manteniment de la salut. Conèixer i difondre les accions adreçades a potenciar
el voluntarietat en l’entorn de “La FHOCG”, emissió d’opinió sobre la qualitat
tècnica dels serveis assistencials de “La FHOCG”.

La Composició del Patronat a 31-12-2018 és la següent:
President: Patró Josep Maria Corominas Barnadas (CIU Alcalde).
Vicepresident: Patró Joan Espona Agustin (CIU President Consell Comarcal).
Secretari: Sr. Manuel Faus Pujol en representació d’INTEGRA ASSOCIACIÓ
DE DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS.
Vocal: Sra Clara Casanovas Sarsanedas ERC (Cap oposició Ajuntament
d’Olot).
Vocal: Sra. Anna Mª Bosch Güell en representació de l’ASSOCIACIÓ CERCLE
EURAM DE LA GARROTXA.
Vocal: Sr. Cristobal Colon Palasí, en representació de la FAGEDA SCCL.
Vocal: Sra. Josefina Puig Codinach, en representació de l’Associació ALBA
ASSOCIACIÓ DE DONES DE LA GARROTXA.
Vocal: Sr. Manuel Vancells i Garrido en representació de la Junta clínica.
Vocal: Sr. Juan Bautista Correa López en representació dels sindicats
majoritaris de la Comarca de la Garrotxa.
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GERÈNCIA CONJUNTA

“La FHOCG” i la Fundació Antic Hospital Sant Jaume han tingut durant
l’exercici 2018 Gerència Conjunta.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

2.1

IMATGE FIDEL

Els Comptes Anuals de l’exercici 2018 adjunts han estat formulats per la
Gerència a partir dels registres comptables de “La FHOCG” a 31 de desembre
de 2018 i s’han confeccionat:
-

-

Aplicant els principis comptables i criteris de valoració esmentats en el
Decret 259/2008, de 23 de desembre de 2008, pel qual s’aprova el Pla
de Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la
legislació de la Generalitat de Catalunya.
I la resta de disposicions legals en matèria comptable.

Els Comptes Anuals mostren la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de “La FHOCG”, així com la veracitat dels fluxos
incorporats en l’Estat de Fluxos d’Efectiu.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no
s’hagin aplicat disposicions legals en matèria comptable. Els Comptes Anuals
adjunts se sotmetran a l’aprovació de la Junta de Patronat i s’estima que seran
aprovades sense cap tipus de modificació.

2.2

PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. Així mateix, la Gerència ha
formulat aquests Comptes Anuals tenint en consideració la totalitat dels
principis i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte
significatiu en els mateixos. No existeix cap principi comptable que essent
obligatori s’hagi deixat d’aplicar.

2.3

ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA
INCERTESA

En els Comptes Anuals adjunts s’incorporen estimacions comptables per part
de la Gerència, entre les quals hi ha l’estimació de la vida útil dels actius
intangibles i materials.
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És possible que, malgrat que aquestes estimacions es van realitzar en funció
de la millor informació disponible a la data de la confecció d’aquests Comptes
Anuals sobre els fets analitzats, si es produeixen esdeveniments futurs que
obliguin a modificar aquestes estimacions a l’alça o a la baixa en propers
exercicis, es modificarien de forma prospectiva. És a dir, reconeixent els
efectes del canvi d’estimació en els corresponents Comptes de Pèrdues i
Guanys futurs.

2.4

COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ

Segons allò disposat en la norma d’elaboració dels Comptes Anuals número 4
inclosa en la tercera part del Pla de Comptabilitat de Fundacions i Associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (aprovat pel Decret
259/2008, de 23 de desembre), el Patronat presenta, a efectes comparatius,
cada una de les partides del Balanç, del Compte de Resultats, de l’Estat de
Canvis en el Patrimoni Net i de l’Estat de Fluxos d’Efectiu, a més de les xifres
de l’exercici 2018, les corresponents a l’exercici 2017.

2.5

AGRUPACIÓ DE PARTIDES

Els Comptes Anuals no tenen cap partida que hagi estat objecte d’agrupació al
Balanç, al Compte de Resultats, en l’Estat de Canvis, en el Patrimoni Net o en
l’Estat de Fluxos d’Efectiu.

2.6

ELEMENTS RECOLLITS EN VÀRIES PARTIDES

No es presenten elements patrimonials registrats en dues o més partides del
Balanç.

2.7

CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES

Els Comptes Anuals de l’exercici 2018 no inclouen ajustaments per canvis en
criteris comptables realitzats durant l’exercici, ja que no hi ha hagut canvis de
criteris comptables significatius respecte als criteris aplicats en l’exercici 2017.

2.8

CORRECCIÓ D’ERRORS

Els Comptes Anuals de l’exercici 2018 no inclouen ajustaments realitzats com a
conseqüència d’errors detectats en l’exercici.
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NOTA 3. APLICACIÓ DE RESULTATS
La proposta d’aplicació de resultats és la següent:
2018
Base de repartiment

Import

Excedent de l'exercici

2.184,87

Total base de repartiment = Total aplicació

2.184,87

Aplicació a

Import

Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents negatius d'exercicis anteriors
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors

0,00
0,00
2.184,87
0,00
0,00
0,00

Total aplicació = Total base de repartiment

2.184,87
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NOTA 4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Els criteris comptables aplicats en les diferents partides són els següents:

4.1

IMMOBILITZAT INTANGIBLE

a) Aplicacions Informàtiques
Les llicències per a programes informàtics adquirides a tercers es capitalitzen
sobre la base dels costos incorreguts per a la seva adquisició i la preparació
per a l’ús del programa específic. Aquests costos s’amortitzen durant les seves
vides útils, que s’estimen en uns 4 anys. Les despeses relacionades amb el
manteniment dels programes informàtics es reconeixen com a despeses quan
ocorren.

b) Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament
Els béns cedits en ús gratuïtament s’han comptabilitzat en l’Actiu del Balanç pel
valor que se’ls ha atribuït en el moment de la seva concessió. El valor ha estat
determinat d’acord amb el valor raonable dels drets d’ús i s’ha comptabilitzat al
Patrimoni Net com a altres subvencions i donacions, pel mateix import del valor
fixat.
El dret d’ús s’amortitza d’acord amb la pèrdua del valor durant el termini de
cessió. Els costos de renovació, ampliació o millora que es fan en els béns
cedits en ús, sempre que representin un augment de la seva capacitat,
productivitat o allargament de la seva vida útil es comptabilitzen com a
immobilitzats intangibles, i s’amortitzen d’acord amb els criteris abans
assenyalats.
c) Correccions valoratives per deteriorament de valor de l’immobilitzat
intangible
Al tancament de l’exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdues de valor, “La
FHOCG” revisa els imports en llibres dels seus actius intangibles per a
determinar si existeixen indicis que els esmentats actius intangibles hagin sofert
una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l’import
recuperable de l’Actiu Intangible es calcula amb l’objecte de determinar l’abast
de la pèrdua per deteriorament de valor (en cas que n’hi hagués).

14

El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

4.2

Secretari
Manuel Faus Pujol

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

IMMOBILITZAT MATERIAL

a) Valoració inicial
Els elements de l’Immobilitzat Material es reconeixen pel seu preu d’adquisició
o cost de producció, menys l’amortització acumulada i l’import acumulat de les
pèrdues reconegudes.
Les despeses d’ampliació, modernització o millora dels béns de l’Immobilitzat
Material s’incorporen a l’actiu com més valor del bé, exclusivament quan
suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la vida
útil, donant de baixa els elements substituïts.
Les despeses de manteniment recurrents es carreguen al Compte de Resultats
en l’exercici en què es meriten.

b) Amortització
L’amortització de l’Immobilitzat Material, amb l’excepció dels terrenys que no
s’amortitzen, es calcula sistemàticament pel mètode lineal en funció de la seva
vida útil estimada, atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu
funcionament, ús i gaudiment. Les vides útils estimades són:
Anys de vida útil estimada
Instal·lacions tècniques ...................................................... 5 - 10
Maquinària i Utillatge.......................................................... 5 - 10
Altres instal·lacions i utillatge ............................................. 5 - 10
Mobiliari............................................................................. 5 - 10
Equips per a processos d’informació ........................................ 4
Elements de transport ..............................................................10
c) Correccions valoratives per deteriorament de valor de l’Immobilitzat Material
Al tancament de l’exercici o sempre que hi hagi indicis de pèrdues de valor, “La
FHOCG” revisa els imports en llibres dels elements de l’Immobilitzat Material
per a determinar si existeixen indicis que els esmentats actius hagin sofert una
pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l’import
recuperable de l’element de l’Immobilitzat Material es calcula amb l’objecte de
determinar l’abast de la pèrdua per deteriorament de valor (en cas que n’hi
hagués).
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’Immobilitzat
Material, així com la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar
desapareguin, es reconeixen com una despesa o un ingrés, respectivament, al
Compte de Resultats.
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d) Vendes d’Immobilitzat
Les pèrdues i guanys per la venda d’Immobilitzat Material es calculen
comparant els ingressos obtinguts per la venda, amb el valor comptable i es
registren al Compte de Resultats.

4.3

ARRENDAMENTS OPERATIUS

Aquells arrendaments en que l’arrendador conserva una part significativa dels
riscos i beneficis inherents a la propietat que té per part de “La FHOCG” la
consideració d’arrendament operatiu. En els arrendaments operatius les
despeses de lloguer es registren en el compte de resultats d’acord amb un
criteri de meritació.

4.4

EXISTÈNCIES

Les existències són valorades pel menor import, entre el preu d’adquisició i el
valor net de realització (preu de reposició). El preu d’adquisició comprèn
l’import consignat en factura, més totes les despeses addicionals fins a la seva
recepció al magatzem, utilitzant el mètode d’assignació de valor del preu mitjà
d’adquisició.
Quan el valor net de realització de les existències sigui inferior al preu
d’adquisició, s’efectuaran les corresponents correccions valoratives
reconeixent-les com a despesa al Compte de Resultats.

4.5

INSTRUMENTS FINANCERS

“La FHOCG” té registrats al capítol d’instruments financers, aquells contractes
que donen lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu
financer o a un instrument de patrimoni en una altra entitat.
a) Actius financers – Partides a cobrar
Les partides a cobrar són actius financers, i són cobraments fixos i
determinables. S’inclouen a l’Actiu Corrent, però si el seu termini de
venciment excedís de 12 mesos des de la data de tancament dels Comptes
Anuals, aleshores es classificarien com Actius No Corrents.

a.1) Valoració inicial
Els crèdits a cobrar per operacions de les activitats amb venciment no
superior a l’any i que no tenen un interès contractual, així com les bestretes i
crèdits al personal, es valoren pel seu valor nominal, ja que l’efecte de no
actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.
16

El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

a.2) Valoració posterior
Els crèdits a cobrar, les bestretes i crèdits al personal amb venciment no
superior a l’any es continuen valorant pel valor nominal, llevat que
s’haguessin deteriorat.
a.3) Deteriorament de valor de les partides a cobrar
Al tancament de l’exercici s’efectuen les correccions de valor necessàries
per deteriorament de valor si existeix evidència objectiva que no es cobraran
tots els imports que es deuen. L’import del deute per deteriorament de valor
és la diferència entre el valor en llibres de l’actiu i el valor actual dels fluxos
d’efectiu estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu en el moment inicial.
Les correccions de valor, així com les reversions de valor, es reconeixen en
el Compte de Resultats.
b) Actius Financers – Efectiu i altres actius líquids equivalents
Sota aquest epígraf del Balanç de Situació es registra l’efectiu en caixa i bancs,
dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d’alta liquiditat que són
ràpidament realitzables en caixa i no tenen risc de canvis de valor.

c) Passius Financers
Dins aquesta categoria s’inclouen els següents passius financers:
-

Dèbits per operacions de les activitats: proveïdors, beneficiaris i
creditors diversos.
Deutes amb entitats de crèdit.
Deutes amb característiques especials.
Altres passius financers: deutes amb tercers com préstecs i crèdits
financers rebuts de persones o entitats que no siguin entitats de
crèdit.

S’inclouen dins el Passiu Corrent a no ser que “La FHOCG” tingui un dret
incondicional de diferir la seva liquidació durant 12 mesos després de la data
de tancament del Balanç. En aquests cas s’inclourien en el Passiu No Corrent.
c.1) Passius Financers inclosos al Passiu Corrent
c.1.1) Valoració inicial
Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un
any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les fiances, es
podran valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
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Valoració posterior
Els dèbits amb venciment no superior a l’any que es valorin inicialment pel
seu valor nominal, s’han de continuar valorant per aquest import.
Baixa del Passiu Financer
Es donarà de baixa el Passiu financer al Passiu Corrent quan l’obligació
s’hagi extingit.

c.2) Passius Financers inclosos al Passiu no Corrent.
Valoració inicial
Es valoren pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació
rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament
atribuïbles.
Valoració posterior
Els Passius Financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu
cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen al Compte de
Resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Baixa del Passiu Financer
Es dóna de baixa el Passiu financer en el Passiu No Corrent quan
l’obligació s’ha extingit. També es dóna de baixa, quan es produeix un
intercanvi d’instruments amb condicions substancialment diferents. Es
consideren condicions substancialment diferents si el valor actual dels
fluxos de caixa del nou passiu financer difereixen en més d’un 10% dels
fluxos de caixa pendents del passiu financer antic. En aquest cas, s’ha de
donar de baixa del balanç i reconèixer el nou passiu financer. I la
diferència entre el valor amortitzat del passiu financer i el nou es porta a
resultats.
En cas que l’intercanvi de passius financers no tingui condicions
substancialment diferents, el passiu financer original no es donarà de
baixa del balanç, modificant-se només el tipus d’interès efectiu. I el cost
amortitzat del passiu financer es calcula aplicant el tipus d’interès efectiu
modificat.
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PATRIMONI NET

El Patrimoni Net de “La FHOCG” està composat pels Fons Propis i les
Subvencions, Donacions i Llegats rebuts.

Fons Propis
Aquest epígraf comprèn els Fons Dotacionals, els Fons especials, les Reserves
i els Excedents de l’exercici. Aquests fons són indisponibles.
Subvencions, Donacions i Llegats rebuts
Les Subvencions de Capital no reintegrables es valoren per l’import concedit i
es comptabilitzen inicialment com a ingressos imputables al Patrimoni Net.
També s’imputen al Compte de Resultats en proporció a la depreciació
experimentada durant el període dels actius finançats per les esmentades
subvencions, a menys que es tractin d’actius no depreciables, ja que en tal cas,
s’imputaran al Compte de Resultats quan es produeixi la venda o la baixa
d’inventari dels mateixos.
Les Subvencions, Donacions i Llegats no reintegrables són rebuts directament
per incrementar el Fons Dotacional o per compensar dèficits d’exercicis
anteriors que no constitueixen ingressos i es registren directament als Fons
Propis, independentment del tipus de Subvenció, Donació o Llegat de què es
tracti. Les Subvencions, Donacions i Llegats que tinguin caràcter de
reintegrables es registren com un Passiu de l’entitat fins que adquireixen la
condició de no reintegrables.
Quan les subvencions es concedeixen per a finançar despeses específiques,
s’imputaran com ingressos en l’exercici en què es meritin les despeses que
estan finançant.
Quan les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per a assegurar una
rendibilitat mínima o compensar dèficits d’explotació, s’imputen com a
ingressos d’explotació de l’exercici en què es concedeixen.

4.7

PROVISIONS I CONTINGÈNCIES

Les obligacions existents a la data de tancament de l’exercici sorgides com a
conseqüència de successos passats, dels quals es puguin derivar perjudicis
patrimonials per l’entitat i quan el seu import i moment de la cancel·lació sigui
indeterminat, es registrarà al Balanç de Situació com a provisions pel valor
actual de l’import més probable que s’estima que l’entitat haurà de
desemborsar per cancel·lar l’obligació.
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació, no
suposa una minoració de l’import del deute. Sense perjudici del reconeixement
a l’actiu de l’entitat del corresponent dret de cobrament, sempre que no hi hagi
dubtes que aquest reemborsament serà percebut.
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A

LLARG

TERMINI

AL

El Conveni Col·lectiu estableix un premi de fidelització consistent en una
gratificació individual i única al complir 25 anys de servei al centre. Aquesta
gratificació es considera com un dret a gaudir i per tant, no s’ha de constituir
provisió.

4.9

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I ALTRES IMPOSTOS
INDIRECTES

Segons les disposicions de l’article 20 de La Llei de L’Impost sobre el Valor
Afegit, “La FHOCG” està exempta de l’Impost sobre el Valor Afegit per la seva
activitat sanitària i assistencial. L’IVA suportat no deduïble forma part del preu
d’adquisició dels Actius Corrents i No Corrents, així com dels serveis que siguin
objecte de les operacions gravades per l’impost. Els altres impostos indirectes
suportats en l’adquisició de béns i serveis segueixen la mateixa regla de l’IVA,
formant part del preu d’adquisició dels actius.

4.10

IMPOST SOBRE BENEFICIS

“La FHOCG” s’ha acollit en temps i forma al règim fiscal especial per a entitats
sense ànim de lucre prevista als articles 3 i 4 de la Llei 49/2002 (règim fiscal de
les entitats sense ànim de lucre. “La FHOCG” es troba exempta de tributar en
l’Impost de Societats per la seva Activitat Assistencial i d’Acció Social, en virtut
d’allò que disposa l’article 7 de la Llei 49/2002. “La FHOCG” no té explotacions
econòmiques subjectes a l’impost.

4.11

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

“La FHOCG” realitza totes les seves operacions amb parts vinculades a valors
de mercat. Els preus de transferència es troben adequadament documentats.
En conseqüència, es considera que no existeixen riscos significatius que en un
futur puguin derivar en passius.

4.12

INGRESSOS I DESPESES

El criteri d’imputació d’ingressos i despeses és en funció del principi de la data
del fet, és a dir, quan es produeix la corrent real de béns i serveis que els
mateixos representen, amb independència del moment en què es produeix el
corrent monetari o financer que d’ells mateixos derivi. No obstant, seguint el
principi de prudència, “La FHOCG” únicament comptabilitza els beneficis
realitzats a la data del tancament de l’exercici, per la qual cosa, els riscos
previsibles i les pèrdues, també les eventuals, es comptabilitzaran tan aviat
com siguin conegudes.
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Els ingressos procedents de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra,
és el preu acordat per a aquests serveis deduït l’import de qualsevol
descompte, rebaixa en el preu o en altres partides similars que l’entitat pugui
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits (excepte en
els crèdits comercials amb venciment no superior a l’any, quan l’efecte
d’actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu).
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NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
5.a) El detall i moviment de les partides incloses en “Immobilitzat Intangible” és
el següent:

VALOR BRUT
Recerca i desenvolupament
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús

Saldo
31/12/2017
0,00
1.262.961,56
6.477.740,00
TOTALS 7.740.701,56

Saldo
AMORTITZACIONS ACUMULADES
31/12/2017
Recerca i desenvolupament
0,00
Aplicacions informàtiques
1.110.148,59
Drets sobre béns cedits en ús
2.096.597,82
TOTALS 3.206.746,41

VALOR NET COMPTABLE
Recerca i desenvolupament
Aplicacions informàtiques
Drets sobre béns cedits en ús

Saldo
31/12/2017
0,00
152.812,97
4.381.142,18
TOTALS 4.533.955,15

Altes
13.248,29
29.860,31
0,00
43.108,60

Altes
2.760,20
71.958,18
698.865,96
773.584,34

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00

Traspassos
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo
31/12/2018
13.248,29
1.292.821,87
6.477.740,00
7.783.810,16

Traspassos
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo
31/12/2018
2.760,20
1.182.106,77
2.795.463,78
3.980.330,75
Saldo
31/12/2018
10.488,09
110.715,10
3.682.276,22
3.803.479,41

5.b) El complex hospitalari i el seu equipament es troba ubicat en la Finca
número 34.031 propietat de Servei Català de la Salut. Sobre aquesta Finca hi
ha inscrit un dret de superfície a favor d’Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya SAU, en la que aquesta última ha construït el complex hospitalari
que ha arrendat al Servei Català de la Salut.
Mitjançant el conveni de data 10 de desembre de 2014 el SCS cedeix l’ús del
complex hospitalari i el seu equipament a “la FHOCG” a canvi d’assumir “la
FHOCG” un cànon de 467.118,42 euros en concepte de manteniment. Aquest
cànon també es pot fer efectiu mitjançant la realització directa d’inversions.
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5.c) Béns de l’Immobilitzat Intangible totalment amortitzats:
A 31 de desembre de 2018 existeixen béns per un import de 1.101.786,97
euros corresponents a elements que estan totalment amortitzats, però que
encara estan en ús. El seu detall és el següent:

Recerca i desenvolupament
Aplicacions informàtiques
Béns cedits en ús
Totals

Immobilitzat
Immobilitzat
intangible totalment intangible pendent
amortitzat
d’amortitzar
0,00
13.248,29
1.101.786,97
191.034,90
0,00
6.477.740,00
1.101.786,97

6.682.023,19

Immobilitat
intangible
13.248,29
1.292.821,87
6.477.740,00
7.783.810,16
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NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL
El detall i moviment de les partides incloses en “Immobilitzat Material” és el
següent:

Saldo
VALOR BRUT
31/12/2017
Terrenys i béns naturals
0,00
Construccions
285.247,99
Instal.lacions tècniques
190.490,98
Maquinària
2.137.386,53
Altres instal·lacions i utillatge
67.771,32
Mobiliari
657.235,94
Equips per a proces.d'informació
563.518,17
Elements de transport
10.514,00
Immobilitzat material en curs
53.427,43
TOTALS 3.965.592,36

20.683,88
30.417,90
417,52
49.519,66
14.189,96
21.914,25

307,95
7.876,98
10.514,00

137.143,17

24.042,88

Saldo
AMORTITZACIÓ ACUM.
31/12/2017
Terrenys i béns naturals
0,00
Construccions
269.819,55
Instal·lacions tècniques
129.080,01
Maquinària
1.891.352,31
Altres instal·lacions i utillatge
60.196,11
Mobiliari
413.794,49
Equips per a proces.d'informació
533.603,91
Elements de transport
3.122,40
Immobilitzat material en curs
0,00
TOTALS 3.300.968,78

Altes
0,00
3.323,52
7.850,24
41.802,77
6.452,88
38.811,83
10.333,60
879,97
0,00
109.454,81

Saldo
Baixes
Traspassos 31/12/2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
273.143,07
0,00
0,00
136.930,25
0,00
0,00 1.933.155,08
0,00
0,00
66.648,99
79,27
0,00
452.527,05
7.876,98
0,00
536.060,53
4.002,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.958,62
0,00 3.398.464,97

VALOR NET COMPTABLE
Terrenys i béns naturals
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Altres instal·lacions i utillatge
Mobiliari
Equips per a proces.d'informació
Elements de transport
Immobilitzat material en curs
TOTALS

Saldo
31/12/2017
0,00
15.428,44
61.410,97
246.034,22
7.575,21
243.441,45
29.914,26
7.391,60
53.427,43
664.623,58

Altes

Baixes

5.343,95

Baixes

-5.343,95
-228,68
-6.511,63
-12.084,26

Saldo
Traspassos 31/12/2018
0,00
0,00
0,00
285.247,99
0,00
211.174,86
0,00 2.162.460,48
0,00
68.188,84
0,00
706.447,65
0,00
569.831,15
0,00
21.914,25
-53.427,43
0,00
-53.427,43 4.025.265,22

Saldo
31/12/2018
0,00
12.104,92
74.244,61
229.305,40
1.539,85
253.920,60
33.770,62
21.914,25
0,00
626.800,25

6.a) Pèrdues per deteriorament:
Durant l’exercici 2018 no s’ha reconegut ni revertit correccions valorades per
deteriorament per cap element de l’Immobilitzat Material.
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6.b) Béns de l’Immobilitzat Material totalment amortitzats:
A 31 de desembre de 2018 existeixen béns per un import de 3.132.555,85
euros corresponents a elements que estan totalment amortitzats, però que
encara estan en ús. El seu detall és el següent:

Terrenys
Construccions
Instal·lacions tècniques
Aparells
Utillatge
Mobiliari
Equips informàtics
Elements transport
Immobilitzat en curs
Totals

Immobilitzat
Material totalment
amortitzat
0,00
268.630,59
103.218,65
1.875.073,11
63.809,37
303.127,26
518.696,87
0,00
0,00
3.132.555,85

Immobilitzat
Material pendent
d’amortitzar
0,00
16.617,40
107.956,21
287.387,37
4.379,47
403.320,39
51.134,28
21.914.25
0,00
892.709,37

Immobilitat
Material
0,00
285.247,99
211.174,86
2.162.460,48
68.188,84
706.447,65
569.831,15
21.914,25
0,00
4.025.265,22

6.c) Immobilitzat Material afecte a garanties:
No hi ha béns d’immobilitzat material donats en garantia.

6.d) Assegurances:
“La FHOCG” té contractades vàries pòlisses d’assegurança per cobrir els riscos
als que estan subjectes els béns de l’Immobilitzat Material. La cobertura
d’aquestes pòlisses es considera suficient.
6.e) Actes de disposició dels béns i deure de reinversió
Segons l’article 333-1 de la Llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya els béns que integren la dotació i els destinats directament al
compliment de les finalitats fundacionals només poden ésser alineats o gravats
a títol onerós i respectant les condicions posades pels fundadors o els
aportants. El producte obtingut amb llur lineació o gravamen s’ha de reinvertit
en l’adquisició o el millorament d’altres bens tot aplicant el principi de
subrogació legal. Durant l’exercici 2018 no hi ha hagut cap acte de disposició
que impliqui el deure de reinversió.
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NOTA 7. EXISTÈNCIES
El valor dels diferents magatzems d’existències és la següent:

Medicaments
Material Sanitari
Reactius
Queviures i begudes
Teixits i vestuaris
Material neteja
Material oficina i impres.
Material manteniment
Total Existències

31/12/2018
209.948,12
288.691,56
47.632,39
29.489,58
78.537,71
12.242,25
12.337,51
17.230,94
696.110,06

31/12/2017
214.169,87
275.551,10
41.942,19
28.664,85
67.754,93
20.440,33
14.659,43
18.481,35
681.664,05
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NOTA 8. USUARIS I ALTRES DEUTORS
La composició d’aquest capítol ve expressada pels saldos següents:
Saldos
31/12/2018

Descripció

Totals per grups

USUARIS I DEUTORS PER VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS
PRIVATS
Particulars
Formació
Laboratoris
Mútues laborals
Mútues mèdiques
Mútues esportives
Mútues trànsit
Empreses funeràries
Varis
Deteriorament de valor de crèdits per activitats
ENTITATS PÚBLIQUES
SEM
ICS
SCS
IAS
ICASS PVA
FAHSJO
Factures pendents de formalitzar
USUARIS, OPERACIONS DE FACTORING
ALTRES DEUTORS (SCS REGULARITZACIONS POSITIVES CONVENI)
PERSONAL
ALTRES CRÈDITS AMB LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
TOTAL DEUTORS

Saldos
31/12/2017

Totals per grups

2.639.253,38

2.648.809,30

272.537,04

286.232,24
57.643,31
3.798,52
34.385,42
35.473,47
67.622,81
26.264,40
58.866,16
0,00
47.758,86
-45.580,71

1.761,95
40.067,70
32.533,29
47.375,84
15.207,22
82.609,90
0,00
99.684,02
-46.702,88
2.366.716,34

2.362.577,06

106.092,82
12.591,00
2.186.733,73
21.827,50
36.145,88
3.325,41
0,00

159.139,23
13.851,00
2.110.521,70
31.447,50
28.625,63
18.992,00
0,00
2.865.519,24

2.830.511,12

818.101,44

618.683,85

5.455,51

3.174,79

37.265,34

30.689,12

6.365.594,91

6.131.868,18
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a) L’antiguitat d’usuaris i deutors per prestació de serveis i altres deutors a 31
de desembre de 2018 es desglossa de la següent forma:

Antiguitat deute

31/12/2018

31/12/2017

Import

Import

Menys de 6 mesos

6.286.094,56

6.052.624,84

Entre 6 i 12 mesos

20.302,69

22.841,12

Entre 12 i 18 mesos

4.278,75

12.852,35

Entre 18 i 24 mesos

14.300,68

6.553,13

Més de 24 mesos

40.618,23

36.996,74

6.365.594,91

6.131.868,18

TOTAL

b) “La FHOCG” té signat amb CaixaBank un contracte de factoring amb recurs
amb el següent detall:
Facturació cedida factoring

Descomptat

1.661.164,85

No descomptat

1.493.461,46

167.703,39

El contracte de factoring habilita el descompte de les factures d’aguts del
Servei Català de la Salut (SCS). L'esmentat contracte tenia el següent límit i
disposicions a 31/12/2018:

Límit
Factoring amb recurs

Saldo disposat

4.500.000,00

1.661.164,85

Saldo disponible
2.838.835,15

“La FHOCG” des de l’exercici de 2016 té signat amb CaixaBank un nou
contracte de factoring amb recurs amb el següent detall:
Facturació cedida factoring

Descomptat

532.243,84

No descomptat

500.000,00

32.243,84

El contracte de factoring habilita el descompte de les factures de regularització
del Servei Català de la Salut (SCS). L'esmentat contracte tenia el següent límit i
disposicions a 31/12/2018:

Límit
Factoring amb recurs

500.000,00

Saldo disposat
500.000,00

Saldo disponible
0,00
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“La FHOCG” té signat amb BBVA un contracte de factoring amb recurs amb el
següent detall:

Facturació cedida factoring

Descomptat

672.110,70

No descomptat

558.052,84

114.057,86

Aquest contracte de factoring habilita el descompte de les factures de l’activitat
sociosanitària, atenció primària i medicació ambulatòria del Servei Català de la
Salut (SCS). L'esmentat contracte tenia el següent límit i disposicions a
31/12/2018:
Límit
Factoring amb recurs

Saldo disposat

2.000.000,00

Saldo disponible

672.110,70

1.327.889,30

c) El saldo de les entitats públiques representen els drets de cobrament més
importants de “La FHOCG” que deriven de l’activitat concertada amb el S.C.S.
L’import que recullen els esmentats saldos corresponen a la comptabilització de
l’activitat concertada pendent de cobrament a 31 de desembre de 2018.
d) L’import dels ingressos facturats (inclosa la regularització del contracte) per
aquest organisme durant l’exercici 2018 ha estat de 27.801.784,48 euros,
import que representa el 91,72% del total d’ingressos per les activitats.
e) No existeixen comptes a cobrar lliurats en garantia.
f) Els comptes a cobrar no meriten interessos.
g) “La FHOCG” considera que la qualitat creditícia dels seus comptes a cobrar
no vençuts corresponents a l’epígraf d’usuaris al tancament de l’exercici, no
requereix cap nova dotació a la provisió per deteriorament dels crèdits
corresponents a l’activitat.

NOTA 9. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS
La composició d’aquest epígraf del Balanç a 31-12-2018 és:
Concepte
Caixa
Bancs i instit.de crèdit, c/c vista i comptes d'estalvi
Inversions a curt termini de gran liquiditat
Total Actius Líquids

31/12/2018

31/12/2017

11.085,62

9.917,77

280.330,48

407.605,86

56.646,76

56.646,76

348.062,86

474.170,39
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NOTA 10. PATRIMONI NET
10.1

FONS PROPIS

La composició d’aquest capítol és la següent:
Concepte
Fons dotacionals o fons socials
Fons especials
Reserves entrada nou PGC
Reserves escissió
Excedent de l'exercici
Total

31/12/2018
30.000,00
341.560,00
279.558,63
315.891,60
2.184,87
969.195,10

31/12/2017
30.000,00
341.560,00
279.558,63
315.891,60
0,00
967.010,23

Els Fons Dotacional per import de 30.000,00 euros corresponen a l’aportació
inicial feta per les entitats constituents.

Els Fons Especials corresponen a la diferència entre el valor dels Actius i
Passius transferits des de l’Ajuntament d’Olot a La Fundació Hospital Sant
Jaume d’Olot en data 31-12-2004. Aquests Fons Especials es traspassen amb
l’assentament d’escissió com afecte a l’activitat sanitària i sociosanitària.
Les Reserves Pla General Comptable 2008 per un import de 279.558,63 euros,
corresponen a la reserva que es va produir amb l’entrada del nou Pla
Comptable al valorar el deute ajornat a la Seguretat Social al cost amortitzat. La
reserva que es va comptabilitzar fou de 300.600,68 euros, dels quals
279.558,63 es traspassen a “La FHOCG” arrel de l’escissió, quedant la resta
per un import de 21.042,05 euros com reserva de de la Fundació Antic Hospital
Sant Jaume d’Olot.
La reserva d’escissió per un import de 315.891,60 euros és la diferència entre
el valor dels actius i passius que es traspassen en l’assentament d’escissió.
L’import d’aquests fons és indisponible.
10.2.

ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

BÉNS CEDITS EN ÚS
Entitat atorgant - Finalitat
SCS- inici activitat
SCS- inici activitat
SCS- inici activitat

Totals

Any
Concessió
Aparells
2014
Mobiliari
2014
E. informàtics
2014
Tipus

Import
Pendent Amort. Criteri Imputació
Concedit
a 31/12/2018
a Resultats
3.767.031,00
2.250.319,68
(1)
2.370.096,00
1.415.823,92
(1)
340.613,00
16.132,62
(1)
6.477.740,00
3.682.276,22

(1) S’imputen a resultats en funció de la depreciació dels béns d’actiu que s’han rebut.

30

El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

NOTA 11. PROVISIONS A LLARG TERMINI

11.1

PROVISIONS PER OBLIGACIONS PER PRESTACIONS A
LLARG TERMINI AL PERSONAL

Descripció

Saldo
31/12/2017

Altes (+)

Baixes (-)

Traspassos

Saldo
31/12/2018

Provisió premi fidelització

252.761,02

0,00

-252.761,02

0,00

0,00

Totals

252.761,02

0,00

-252.761,02

0,00

0,00

Aquesta Provisió correspon al premi de fidelització regulat a l’article 29.4 del
Conveni Col·lectiu. Article que disposa que el personal que presti els serveis a
l’empresa durant 25 anys tindrà dret per una sola vegada al consolidar aquesta
antiguitat, a un premi que consisteix en un mes de vacances addicional al que
tindran dret a gaudir en aquell any i no es podrà substituir per una compensació
en metàl·lic.
Aquest provisió s’ha traspassat en aquest exercici al compte excés de
provisions del compte de resultats en la seva totalitat, ja que la Fundació ha
considerat que a l’ésser el premi un dret de gaudir, no hauria de figurar en el
passiu de balanç.

11.2

PROVISIONS PER ALTRES RESPONSABILITATS

El seu moviment durant l’exercici ha estat el següent:
Descripció
Provisió per plusos
Totals

Saldo
31/12/2017
85.322,00

Altes
(+)
43.645,98

85.322,00

43.645,98

Baixes
Saldo
(-)
31/12/2018
0,00 128.967,98
0,00 128.967,98

11.2. a) Arrel de la sentència de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya que dictamina que han de formar part de retribució de vacances
encara que el Conveni no ho contempli els següents conceptes retributius:
complement d’atenció continuada, guàrdies de presència física, plusos de
dissabtes, diumenges i festius. “La FHOCG” per donar compliment a aquesta
decisió judicial ha provisionat l’import de 43.645,98 euros que cobriria el dèficit
de retribució per aquests conceptes per l’exercici 2018.
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NOTA 12. DEUTES AMB PARTS VINCULADES PER L’ASSUMPCIÓ DEL
DEUTE AMB LA SEGURETAT SOCIAL AJORNAT EN L’ACTIVITAT
SANITÀRIA I SOCIOSANITÀRIA
La Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot manté un deute amb la
Seguretat Social per un import nominal de 869.486,63 euros. L’esmentat deute
correspon a les quotes ajornades provinents principalment de l’activitat
sanitària i sociosanitària dels exercicis 1989, 1990, 1991 i 1992. En el seu dia,
La Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot es va acollir a la moratòria establerta a
la disposició addicional trentena de la llei 41/1994 de 30 de desembre, per la
qual cosa s’ajornava el deute establint-se un període, amb tres anys de
carència i la condonació dels interessos meritats.
La Fundació Hospital Sant Jaume d’Olot es va anar acollint a successives
ampliacions dels períodes de carència i moratòria recollides en les Lleis de
Pressupostos Generals de l’Estat. A raó de l’entrada del nou Pla General
Comptable, aquest deute es valora al criteri de cost amortitzat i passa a tenir un
valor en llibres de 589.554,01 euros.
En data 23 d’octubre de 2014 es va presentar escrit a la Tresoreria de la
Seguretat Social, demanant que arrel de la modificació estructural d’escissió
parcial es subrogués el deute a “La FHOCG”. En data 28 de novembre de 2014
la Subdirecció General de la Tresoreria de la Seguretat Social, va dictar ofici
mitjançant el qual es denegava el canvi de titular del deute, afirmant que
existeix un supòsit legal de responsabilitat solidària entre ambdues Fundacions
en el pagament del deute.
Davant aquesta situació i donat que el deute de la Seguretat Social no es pot
subrogar a “La FHOCG”, aquest assumeix el pagament davant la Fundació
Antic Hospital Sant Jaume d’Olot de la part del deute amb la Seguretat Social
corresponent a l’activitat sanitària i sociosanitària, per un import de 548.285,23
euros a la data de l’escissió, la qual representava un 93% del deute amb la
Seguretat Social comptabilitzat amb el criteri del cost amortitzat. A 31-12-2018
el cost amortitzat una vegada deduït les compensacions per pluriocupació a
pagar per la Seguretat Social ascendeix a 520.711,13 euros.
“La FHOCG” reconeix aquesta assumpció de deute com un Passiu a pagar a
llarg termini, tot considerant que en cas de reclamació del mateix per part de la
Seguretat Social, La Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot li podrà
reclamar aquesta part més els interessos implícits.
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NOTA 13. DEUTES A CURT I LLARG TERMINI AMB ENTITATS DE CRÈDIT
El detall dels deutes amb entitats de crèdit a 31-12-2018 és el següent:
A 31/12/2018
No corrent
Corrent
0,00
0,00
0,00 2.551.514,39
0,00
0,00
0,00 2.551.514,39

Préstecs
Deutes oper. factoring
Interessos a pagar
Total

A 31/12/2017
No corrent
Corrent
0,00
0,00
0,00 2.214.934,02
0,00
0,00
0,00 2.214.934,02

NOTA 14. DEUTES A CURT I LLARG TERMINI EN CONCEPTE D’ALTRES
PASSIUS FINANCERS
La composició d’aquest capítol a 31-12-2018 és la següent:
31/12/2018
Altres passius financers No corrent
Creditors immobilitzat
Totals

Corrent

31/12/2017
No corrent

Corrent

0,00

99.030,31

0,00

52.711,00

0,00

99.030,31

0,00

52.711,00

NOTA 15. DEUTES A CURT TERMINI EN CONCEPTE DE CREDITORS PER
ACTIVITATS PRÒPIES I ALTRES COMPTES A PAGAR
La composició d’aquest capítol és:
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Proveïdors

31/12/2018

31/12/2017

1.736.750,76 1.650.334,38

Proveïdors, abonaments pendent de formalitzar

157.213,22

38.589,28

16.326,73

85.117,05

Creditors varis

138.792,77

145.494,84

Creditors cànon infraestructura hospitalària manteniment

398.854,53

656.514,68

Personal (Remuneracions pendents de pagament)

777.949,75

845.622,82

Altres deutes amb les Administracions Públiques

915.684,69

797.532,40

0,00

0,00

Proveïdors empreses associades

Acomptes d'usuaris

Totals 4.141.572,45 4.219.205,45

33

El Gerent
Josep Maria Padrosa Macias

Secretari
Manuel Faus Pujol

Vist i plau President
Josep Maria Corominas Barnadas

15.1 La composició de les remuneracions pendents de pagament és la
següent:

Remuneracions pendents de pagament

31/12/2018

31/12/2017

Nòmines pendents de pagament

325.523,04

218.228,72

Paga extra juny

452.426,71

399.880,00

0,00

227.514,10

777.949,75

845.622,82

Direcció per objectius (DPO)
Totals

15.2 La composició dels altres deutes amb les Administracions Públiques és la
següent:

Altres deutes amb les Administracions Públiques
Hisenda Pública Creditora per IRPF

31/12/2018 31/12/2017
429.416,58 360.310,41

Hisenda Pública Creditora per IVA

5.213,82

Organismes Seguretat Social Creditora

3.417,96

481.054,29 433.804,03
Totals

915.684,69 797.532,40
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NOTA 16. INGRESSOS I DESPESES
16. a) El detall dels ingressos per prestacions de serveis és el següent:
31/12/2018
Ingressos activitat sanitària

31/12/2017

25.037.903,50

24.303.205,85

Ingressos activitat sociosanitària

2.664.673,80

2.717.766,92

Ingressos atenció primària

2.607.650,46

2.585.144,97

Total ingressos activitats

30.310.227,76

29.606.117,74

16. a.1) El detall dels ingressos per prestacions de serveis per tipus d’usuari és
el següent:
31/12/2018

31/12/2017

197.455,18
299.998,96
131.855,00
985.539,68

178.945,57
215.831,46
149.765,00
1.247.293,30

S.C.S.
SEM
ICO

27.801.784,48
679.204,34
214.390,12

27.040.051,43
661.766,47
112.464,51

TOTAL ingressos activitats

30.310.227,76

29.606.117,74

ICASS
ICS
IAS
Mútues i particulars

16. b) El detall dels altres ingressos de les activitats és el següent:
31/12/2018

31/12/2017

Ingressos docència
Ingressos serveis intrahospitalaris
Ingressos diversos (TV, telèfon..)
Ingressos servei cafeteria

80.623,74
107.497,93
70.740,27
486.845,86

108.369,83
102.283,95
109.021,93
455.516,11

TOTAL

745.707,80

775.191,82
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16. c) El detall dels aprovisionaments és el següent:
El detall dels consums de fàrmacs, de material sanitari i d’altres materials ha estat el
següent:
Saldos
Saldos
31/12/2018
31/12/2017
Compres de fàrmacs i material sanitari
Devolucions compres i ràpels per compres
Variació d’existències

4.539.066,89
-34.396,60
-14.446,01

4.481.312,95
-6.211,62
-58.892,60

Total consums de fàrmacs i
material sanitari

4.490.224,28

4.416.208,73

438.085,31
51.864,31
117.054,16
44.050,55
27.289,34
678.343,67

439.874,51
44.078,67
136.036,55
44.679,81
41.386,35
706.055,89

Consultors i serveis mèdics externs
Serveis assistencials externs
Serveis externs de manteniment
Altres serveis no assistencials
Serveis externs de neteja
Serveis externs de seguretat
Total treballs realitzats altres empreses

693.289,19
875.988,24
721.470,21
119.421,20
297.639,63
169.415,80
2.877.224,27

606.667,74
822.396,67
493.381,29
118.534,82
868.119,94
160.029,93
3.069.130,39

TOTAL DESPESES PER
APROVISIONAMENTS

8.045.792,22

8.191.395,01

Queviures i begudes
Roba i vestuari
Productes de neteja
Mat. oficina i impresos i altres
Altres compres
Total consum d’altres aprovisionaments

16. d) El detall dels cànons meritats en l’exercici següent:
El detall dels arrendaments:

Cànon manteniment infraestructura
hospitalària Olot
Cànon per ús CAP Vall d’en Bas
Cànon per ús consultori mèdic Les Planes
d’Hostoles
Altres arrendaments
Total arrendaments

Saldos
31/12/2018

Saldos
31/12/2017

467.118,42
9.409,08

630.000,00
9.409,08

13.590,90
19.502,29

13.590,90
42.276,64

509.620,69

695.276,62
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NOTA 17. RECURSOS HUMANS

Taula 1) El nombre mig de persones ocupades a jornada complerta en el curs
de l’exercici ha estat:

ABS

HOSPITAL

TOTAL

ABS

HOSPITAL

TOTAL

31/12/2018

31/12/2018

31/12/2018

Personal directiu

1,00

5,40

6,40

1,00

4,15

5,15

Serveis Generals
(Cuina,cafeteria i
bugaderia,)

0,00

67,32

67,32

0,00

35,05

35,05

Personal d'Administració

9,94

47,82

57,76

9,63

46,88

56,51

Zeladors

0,00

12,50

12,50

0,00

12,02

12,02

Facultatius

8,75

76,99

85,74

7,25

72,10

79,35

Caps d’Unitat

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

Llevadores

0,00

6,76

6,76

0,00

6,81

6,81

Fisioterapeutes

0,00

7,41

7,41

0,00

6,20

6,20

DUI

11,00

89,24

100,24

9,74

87,18

96,92

Treb. Social / Terap.
Ocup.

0,00

3,38

3,38

0,00

2,88

2,88

TCAI

1,49

85,59

87,08

1,49

84,44

85,93

Tècnics laboratori - Rx

0,00

16,10

16,10

0,00

16,10

16,10

Optometrista / logopeda

0,00

2,08

2,08

0,00

1,82

1,82

Total plantilla a JC

32,18

430,59

462,77

29,11

385,63

414,74

31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
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Taula 2) El personal (plantilla + substituts) per sexes a 31-12-2018 és el
següent:

TREBALLADORS

HOMES

DONES

TOTAL
2018

HOMES

DONES

TOTAL
2017

Personal directiu

3

5

8

2

4

6

Serveis Generals
(Cuina, cafeteria, bugad., neteja)

8

77

85

6

39

45

Personal d'Administració

9

57

66

9

59

68

Zeladors

14

0

14

16

0

16

Facultatius

43

51

94

42

44

86

Caps d’Unitat

0

10

10

0

10

10

Llevadores

1

9

10

0

8

8

Fisioterapeutes

3

8

11

1

7

8

DUI

4

116

120

4

114

118

Assistent Social.

0

3

3

0

2

2

TCAI

4

106

110

5

103

108

Terapeuta

1

0

1

1

0

1

Tècnics laboratori - Rx

1

17

18

2

16

18

Optometrista/logopeda

0

3

3

0

3

3

Dietista

0

1

1

0

1

1

TOTAL

91

463

554

88

410

498
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Taula 3). El nombre mig de personal amb discapacitat igual o superior a un
33% (inclosos en la Taula-1) en el curs de l’exercici ha estat de:

ABS

HOSPITAL

TOTAL

ABS

HOSPITAL

TOTAL

31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2017 31/12/2017
Serveis Generals
(Cuina, cafeteria, bugaderia
i neteja)

0,00

4,23

4,23

0,00

1,89

1,89

Personal d'Administració

0,00

4,19

4,19

0,00

2,96

2,96

Zeladors

0,00

0,66

0,66

0,00

0,00

0,00

Facultatius

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

DUI

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

TCAI

0,00

1,78

1,78

0,00

2,78

2,78

Tècnics laboratori - Rx

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

Total plantilla amb
discapacitat

0,00

12,86

12,86

0,00

10,63

10,63

“La FHOCG” per l’activitat sanitària i sociosanitària, es troba acollida al 2n
Conveni Col·lectiu dels Centres Sociosanitaris de Catalunya amb activitat
concertada amb el Servei Català de la Salut. L’article 36.3 de l’esmentat
conveni, determina que la retribució variable per objectius (DPO) de tots els
grups professionals (1 a 7) es meritarà, en el seu cas, anualment i només es
podrà percebre en cas que l’entitat assoleixi l’equilibri pressupostari i financer.
Complerta la condició expressada, la quantitat global a abonar per aquest
concepte en cap cas podrà comprometre l’equilibri esmentat.
“La FHOCG” ha aplicat en aquest exercici, allò que disposa l’article 36.3 del II
Conveni Col·lectiu dels centres Sociosanitaris de Catalunya amb activitat
concertada amb el Servei Català de la Salut. En conseqüència, en aquest
exercici no s’ha meritat ni percebut cap import en concepte de retribució
variable per objectius (DPO), amb la finalitat de no comprometre dit equilibri.
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NOTA 18. SITUACIÓ FISCAL
La situació fiscal de “La FHOCG” referent als diferents tipus d’impostos és la
següent:
Impost de Societats
D’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1270/2003 en el que s’aprova el
Reglament “per a l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i
d’incentius fiscals”, “la FHOCG” va comunicar dins l’exercici 2014 a
l’Administració Tributària l’opció per l’aplicació del règim fiscal especial regulat
en el títol II de la Llei 49/2002.
A efectes del compliment de l’article 3er del Reial Decret 1270/2003 s’inclou en
aquesta nota la següent informació:
-

Totes les rendes obtingudes per “La FHOCG” són rendes exemptes
de l’Impost de Societats, tant les derivades de l’explotació econòmica
de la seva activitat (exemptes per l’article 7è de la Llei 49/2002) com
les derivades del seu patrimoni mobiliari i immobiliari (interessos,
lloguers, dividends).

-

Els béns que formen part patrimoni de “La FHOCG”, en cas de
dissoldre’s tal com assenyalen els seus estatuts, seran distribuïts
segons designi l’acord de dissolució i, en qualsevol cas, només es
podran destinar a altres fundacions, Entitats Públiques o Privades
sense finalitat de lucre i amb objectius anàlegs o similars”

Tributs locals
“La FHOCG” està exempta de l’Impost sobre Béns Immobles, de l’Impost
d’Activitats Econòmiques i de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels
Terrenys.
Impost sobre el Valor Afegit
“La FHOCG” es troba exempta de l’Impost sobre el Valor Afegit per la seva
activitat sanitària i assistencial. També s’hi troba per la seva activitat de
prestació de serveis geriàtrics i de serveis d’assistència a la tercera edat en
virtut de l’article 20, una vegada obtingut el reconeixement d’entitat de caràcter
social.
No està exempta l’activitat de dipòsit de cadàvers ni l’activitat de cafeteria.
Aquest fet motiva l’aplicació de la regla de la prorrata. A “La FHOCG” li resulta
d’aplicació la prorrata especial.
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden
considerar-se definitives fins haver estat inspeccionades per les Autoritats
Fiscals o haver passat un termini de prescripció de quatre anys.
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NOTA 19. AJORNAMENTS DEL TERMINI DE PAGAMENT A PROVEÏDORS I
CREDITORS COMERCIALS
En compliment d’allò que determina la disposició addicional tercera de la Llei
15/2010 de lluita contra la morositat de les operacions comercials referent al
deure d’informar del període mig de pagament dels proveïdors i creditors
comercial. L’esmentat període mig de pagament s’ha calculat segons el que
disposa la Resolució de 29 de gener de 2016 de l’ICAC:
2018
Dies

2017
Dies

Període mig de pagament a proveïdors
Ratio d'operacions pagades
Ratio d'operacions pendents de pagament

84,19
76,71
87,31
70,96
69,82
103,25
Import (euros) Import (euros)
Total pagaments realitzats
9.469.387,51
9.299.315,78
Total pagaments pendents
2.052.193,41
2.013.651,52

Les dades exposades en el quadre anterior sobre els pagaments a proveïdors
fa referència a aquells que per la seva naturalesa son creditors comercials per
deutes com a subministradors de béns i serveis, de manera que s’inclouen les
dades relatives a les partides que composen els epígrafs “Proveïdors”,
“Proveïdors, entitats del grup i associades” i “Creditors varis” del passiu corrent
del balanç de situació.
S’entén com a “Període mig de pagament a proveïdors” el termini que
transcorre des de l’entrega dels béns o prestació de serveis a càrrec del
proveïdor i el pagament material de l’operació.
El termini legal de pagament segons allò que es disposa en la disposició
transitòria segona de la Llei 15/2010 és de 60 dies.

NOTA 20. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT
“La FHOCG” no té actius, responsabilitats, contingències ni provisions de
caràcter medi ambiental. Les despeses ordinàries de gestió de residus es
comptabilitzen en el compte “Servei de residus” dins l’epígraf del Compte de
Pèrdues i Guanys “Altres serveis externs”. El seu import ha estat de 28.671,52
euros durant l’exercici.
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NOTA 21. APLICACIÓ OBLIGATÒRIA DE LES RENDES AL COMPLIMENT
DE LES FINALITATS FUNDACIONALS
“La FHOCG” compleix allò que disposa l’article 333-2.1 de la Llei 4/2008 i
l’article 33 de la Llei 5/2001 que estableixen que les fundacions han de destinar
almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen
al compliment dels fins fundacionals, havent-se de destinar la resta al
compliment diferit de les finalitats o bé incrementar la dotació fundacional.
El càlcul de l’aplicació obligatòria dels ingressos nets anuals al compliment de
les finalitats fundacionals és el següent:
Càlcul de l'aplicació obligatòria dels ingressos nets
anuals obtinguts al compliment de les finalitats
fundacionals

Exercici 2018

Ingressos per les activitats
Altres ingressos de les activitats
Ingressos financers
Imputació de subvencions, donacions i llegats immob.
Altres resultats
I. Total ingressos necessaris

30.312.576,76
745.707,80
548,00
698.865,96
488,73
31.758.187,25

Altres despeses d'explotació
Altres resultats
II. Total despeses necessàries

1.808.887,82
102,75
1.808.990,57

III. Base de càlcul (I - II)
IV. 70% d'aplicació mínima obligatòria

29.949.196,68
20.964.437,68

V. Aplicació realitzada

8.045.792,22
21.148.979,03
180.251,77
29.375.023,02

VI. Compliment (V - IV)

8.410.585,34

Aprovisionaments
Personal
Inversions

En virtut d’allò que disposa l’article 333-2.3 de la Llei 4/2008 l’aplicació
d’almenys el 70% dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals
s’ha de fer efectiva en el termini dels quatre anys a comptar des de l’inici del
següent exercici a l’acreditació comptable. En data 31 de desembre de 2018
l’entitat no té aplicacions obligatòries pendents.
RECURSOS A DESTINAR

APLICACIÓ DE RECURSOS A FINALITATS

Exercici

Import a
destinar

2015

2015

19.240.155,09

19.240.155,09

2016

19.457.576,57

2017

20.414.812,51

2018

20.964.437,68

NOTA 2

2016

2017

2018

0,00
19.457.576,57

0,00
20.414.812,51

19.240.155,09

Recursos pendents
de destinar a
finalitats

19.457.576,57

20.414.812,51

0,00
20.964.437,68

0,00

20.964.437,68

0,00
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22. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
En data 9 de novembre de 2010, fou signat el Conveni Marc de Col·laboració
entre el Consorci Hospitalari de Vic, La Fundació Privada Hospital Sant Jaume
d’Olot i la Fundació Privada Hospital de Campdevànol, amb l’objecte d’establir
una aliança estratègica en matèria de gestió assistencial de la salut
(anomenada “Aliança del Triangle”). L’esmentat Conveni ha estat subrogat per
“la FHOCG”.
22.1) El camp d’actuació d’aquest Conveni Marc són els següents:
A) Gestió de recursos assistencials: En aquest camp s’han produït durant
l’exercici 2018 les següents adquisicions i vendes de prestacions de serveis
d’assistència sanitària amb membres de l’aliança:
Proveïdor

Concepte

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

Digestologia
Radiologia
Oftalmologia
TOTAL

1.910,78
412,49
28,50
2.351,77

0,00

Digestologia
Pneumologia
TOTAL

16.897,86
42.420,75
59.318,61

4.401,19

61.670,38

4.401,19

TOTAL PROVEÏDORS

Deutors

Concepte

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

HOSPITAL DE CAMPDEVÀNOL

Saldo creditor
31/12/2018

Import 2018

Saldo deutor
31/12/2018

Import 2018

Proves complementàries
TOTAL

39.580,00
39.580,00

14.300,00

Traumatologia
Proves complementàries
TOTAL

47.017,93
2.900,00
49.917,93

13.446,04

89.497,93

27.746,04

TOTAL DEUTORS

B) Models d’organització coordinats: Durant l’exercici 2018 la situació
amb l’entitat que presta serveis auxiliars de la Sanitat als membres de
l’aliança ha estat la següent:
B.1) “La FHOCG” és partícip de l’entitat “Serveis Auxiliars de la Sanitat
Agrupació d’Interès Econòmic” (SAS), amb les participacions següents:
Participacions

1,00

Valor de cost

446,82

Valor nominal

300,51

Valor teòric
comptable a
31-12-2018

446,24
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L’Agrupació d’interès econòmic té la següent situació patrimonial obtinguda
dels seus comptes anuals a 31-12-2018 (pendents d’auditar):

Entitat

Participacions

SAS

Capital

Reserves

20,00 6.010,20

Resultat Exercici

2.914,67

0,00

B.2) El tipus d’operacions realitzades amb el SAS durant l’exercici han estat:
DESPESES :

Proveïdor
SAS

Concepte
Despeses Estructura
Direcció Persones
Manteniment
Enginyer
Neteja
Prevenció
TOTAL

Import 2018

Saldo Creditor
31/12/2018

14.127,94
0,00
100.104,02
22.196,04
259.290,62
2.030,67
397.749,29

Saldo Creditor
31/12/2017

Import 2017
41.347,00
0,00
98.109,71
17.454,48
815.724,44
4.712,27

11.925,54

977.347,90

77.137,70

22.2) Arrel de la modificació estructural de l’escissió parcial, molts pagaments i
cobraments de drets i obligacions que corresponien a “La FHOCG” els ha
realitzat La Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot. El saldo a 31-12-2018
d’aquestes operacions de pagament i cobrament realitzades per La Fundació
Antic Hospital Sant Jaume d’Olot a compte de “La FHOCG” han estat les
següents:

Per cobraments i pagaments de saldos traspassats en l’assentament d’escissió
a 01-10-2014:

Descripció
Compte escissó llarg termini
Totals

Saldo deutor
31/12/2017
126.398,20
126.398,20

Pagaments
(+)
0,00
0,00

Cobraments
(-)
0,00
0,00

Saldo deutor
31/12/2018
126.398,20
126.398,20
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22.3 Serveis prestats a l’Antic Hospital durant l’exercici:

Deutors

Concepte

FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL

Import 2018

Farmàcia
Telefonia
Cuina
Metge ABS
TOTAL

Saldo deutor
31/12/2018

1.494,16
10.164,00
30.201,60
18.000,00
59.859,76

3.325,41

NOTA 23. OPERACIONS AMB ALTRES PARTS VINCULADES

Retribucions membres de la Junta de Patronat
Segons la Llei de Fundacions el càrrec de Patró no és retribuït. En el decurs de
l'exercici 2018, els membres de la Junta de “la FHOCG” no han meritat
remuneracions de cap mena.
Retribucions personal alta direcció
Els sous meritats pel personal d’alta direcció en el decurs de l’exercici 2018 han
estat de 95.144,08 euros.
Retribucions membres de l’Equip de Direcció
Amb la finalitat de complir allò disposat en la llei 19/2014 de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació i bon govern s’informa que els diferents
conceptes retributius meritats pels 6 membres de l’equip de direcció durant
l’exercici 2018 han estat de 290.717,13 euros.

NOTA 24. AVALS REBUTS
El detall dels avals lliurats en garantia de compliment d’obligacions és el
següent:
Entitat concedent
Caixabank
TOTAL

Import a
31/12/2018
56.646,76

Concepte garantit
Compliment del contracte ABS
Sant Joan les Fonts

Garantia aval

Destinatari

Vencimient

Dipòsit Caixabank

Servei Català de la Salut

30/06/2018

56.646,76
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NOTA 25. FETS POSTERIORS
En data formulació dels comptes anuals de la “FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT
I COMARCAL DE LA GARROTXA”, corresponents a l’exercici 2018, no
existeixen fets significatius que calgui esmentar.

NOTA 26. ALTRA INFORMACIÓ
Inclòs en el saldo del compte “Assessoria econòmica” dins l’epígraf “Serveis de
professionals independents” del Compte de Resultats, s’hi recullen els
honoraris referents a l’auditoria dels Comptes Anuals de “La FHOCG” per
import de 6.606,60 euros (IVA inclòs).

Olot, 30 de maig de 2019

46

