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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR
INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Al Consell Rector del
Consorci Sanitari de l’Anoia
Opinió
Hem auditat els comptes anuals del Consorci Sanitari de l’Anoia que comprenen el balanç de
situació a 31 de desembre de 2019, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el
patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, la liquidació del pressupost i la memòria corresponents
a l’exercici acabat en aquesta data.
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius,
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat, a 31 de desembre de 2019, així
com dels seus resultats, els fluxos d’efectiu i de la liquidació del pressupost corresponents a
l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació
financera que resulta d’aplicació (que s’identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb
els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Fonament de l’opinió
Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del març que preveu la Resolució de la Intervenció
General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general
a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de
Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector
Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquests normes es descriuen més
endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació a l’auditoria de comptes anuals del
nostre informe.
Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la
independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic
a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes
de dit Sector Públic.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió.
Qüestions claus de l’auditoria
Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat
d’una major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes
qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu
conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat
sobre aquestes qüestions.
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Qüestió clau

Procediments aplicats

Ingressos de l’activitat (Nota 12.5)
Els
ingressos
de
l’entitat
provenen
principalment de la facturació al Servei Català
de la Salut. Els contractes i les clàusules anuals
formalitzades estableixen l’import màxim de la
contraprestació econòmica a percebre, el
mètode de facturació, la forma de pagament i,
en alguns casos, el sistema de regularització de
la contraprestació pels serveis realitzats.
Al tancament de l’exercici, l’entitat registra els
ingressos per prestació de serveis en base a una
estimació d’acord amb la informació disponible
a la data, d’acord amb l’activitat realitzada i amb
les condicions establertes, i
subjectes a
valoració i/o a regularització.
Atenent la naturalesa i significació en el conjunt
dels comptes anuals dels ingressos indicats, i de
la complexitat a l’hora de realitzar les
estimacions al tancament de l’exercici pels
serveis pendents de facturar, aquests han estat
considerats com un aspecte rellevant en
l’auditoria.

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

Provisions i remuneracions pendents de pagament (Notes 8 i 13)
Al tancament de l’exercici 2019 figuren en el
passiu a curt termini del balanç de situació de
l’entitat remuneracions pendents de pagament
així com diverses provisions relacionades amb
el personal.
Atenent la naturalesa d’aquestes provisions, i la
necessitat de realització d’estimacions per part
de la direcció en la determinació dels imports
registrats, han estat considerats com un aspecte
rellevant en l’auditoria.

Pel que fa a la verificació de les estimacions
realitzades,
els
nostres
procediments
d’auditoria han consistit, en l’anàlisi dels
criteris i procediments aplicats a l’hora de
valorar les estimacions, atenent tant al conveni
col·lectiu d’aplicació, com d’altres acords
establerts amb els treballadors.
S’ha sol·licitat confirmació i valoració dels
procediments judicials oberts als assessors
externs de l’entitat, verificant la raonabilitat de
l’evolució de les provisions i remuneracions
pendents de liquidar, i en el seu cas
contrastant els imports liquidats fins a la data
d’emissió del present informe.
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Paràgraf d’èmfasi
-

-

Tal i com s’indica en la nota 1 de la memòria, la pèrdua patrimonial de 20.317 milers d’euros
originada en l’exercici 2007 com a conseqüència de la subrogació dels actius i passius
procedents de la Fundació Sanitària d’Igualada, comporta que a 31 de desembre de 2019 els
Fons Propis del Consorci presentin un valor negatiu de 9.088 milers d’euros (9.900 milers
d’euros al 2018). Per altra part, a l’exercici 2019 s’ha generat un fons de maniobra negatiu
de 7.628 milers d’euros (7.472 milers d’euros al 2018) i un romanent de tresoreria també
negatiu de 6.296 milers d’euros (6.625 milers d’euros al 2018) que podria posar de manifest
l’existència de dificultats del Consorci per a fer front a les seves obligacions si bé cal
considerar les particularitats de les entitats de naturalesa pública de prestació de serveis
d’atenció a la salut.
Tal i com es comenta a la nota 6 de la memòria, des de l’exercici 2007, el Consorci és
continuador de les activitats desenvolupades per la Fundació Sanitària d’Igualada, la qual al
seu temps, va ser continuadora de les activitats de naturalesa sanitària realitzades per
l'Hospital Comarcal d'Igualada i la Fundació Assistencial de l'Anoia fins el 31 d'agost de 1994.
Atesa l'existència de deutes significatius d'aquelles dues entitats respecte els Organismes de
la Seguretat Social (acollits a la Moratòria aprovada anualment per les Lleis de Pressupostos
Generals de l’Estat), podria existir responsabilitat subsidiària per aquests deutes procedents
de l’activitat subrogada de la Fundació Sanitària d’Igualada.

Responsabilitat de la Gerència en relació als comptes anuals
La Gerència és la responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de conformitat amb
el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern que
considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material,
deguda a frau o error.
En la preparació dels comptes anuals, la Gerència és responsable de la valoració de la capacitat
de l’Entitat per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les
qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat
en funcionament excepte si l’òrgan competent té la intenció de liquidar l’Entitat o de cessar les
seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista.
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals
Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat però no garanteix que una
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de
comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan
existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si,
individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les
decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals.
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Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria
de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i
mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També:
• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de frau
o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos i
obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la nostra
opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat que en el
cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, falsificació,
omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del control intern.
• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de dissenyar
procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la
finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat.
• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les
estimacions comptables i la corresponent informació revelada per la Gerència.
• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part de la Gerència, del principi comptable
d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem sobre
si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que poden
generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per continuar com a entitat en
funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que cridem
l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada en els
comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una opinió
modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda fins a la data
del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden ser la causa
que l’Entitat deixi de ser una entitat en funcionament.
• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel.
Ens comuniquem amb el Consell Rector, en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el moment
de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com qualsevol
deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria.
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Consell Rector de l’entitat,
determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del
període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius.
Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
L’entitat aplica des de l’1 de maig de 2015 a 31 de desembre de 2017, el 1er Conveni col·lectiu de
treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut
mental, concertats amb el Servei Català de Salut (SISCAT), que preveu la recuperació de les taules
salarials que estaven vigents al VIIè Conveni col·lectiu dels Hospitals de la XHUP. Amb efectes 1
de gener de 2017 és d’aplicació el 2n Conveni SISCAT, figurant tant al 1r com al 2n conveni, a la
disposició addicional primera, que “en els Centres que estiguin afectats pel Reial Decret Llei
8/2010 i/o pel Decret Llei 3/2010, cap treballador podrà cobrar una retribució, en còmput global
i anual, superior a la que tenia dret a cobrar en aplicació del VIIè Conveni col·lectiu de la XHUP,
un cop deduït el 5%, amb l’objectiu de donar compliment al mandat de la normativa bàsica” (el
4,05% els anys 2016 a 2019) i estableix que aquesta deducció “només es podrà aplicar contra la
retribució variable per objectius (DPO)”, la qual es meritarà anualment, i només es podrà percebre
en cas que l’entitat assoleixi l’equilibri pressupostari i financer.
5

FAURA-CASAS, AUDITORS CONSULTORS, SL. CIF: B-58671710 Societat Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona. Tom 21218, Foli 002, Full número B-18277, Inscripció 2ª

Al 2n Conveni SISCAT s’afegeix a la DA 1ª la regulació dels increments retributius de 2017, 2018 i
2019, a abonar sota el concepte Retribució Variable per Objectius Garantida (RVOG), que “no resta
subjecte a cap tipus de valoració o nivell mínim d’assoliment d’objectiu, ni a equilibri pressupostari
i financer, ni a cap altra condició de compliment.” L’import de la despesa en concepte de RVOG,
per l’any 2019 representa un 5,54 % sobre les taules salarials.
Amb l’objectiu de donar compliment al mandat de la normativa bàsica, l’entitat ha aplicat una
reducció del 4,05% en els conceptes salarials, per un import de 1.299 milers d’euros. D’acord amb
la DA 1ª del conveni s’ha liquidat en nòmina, com a bestretes de DPO, un import de 1.093 milers
d’euros. A 31 de desembre de 2019 consta registrat un passiu per import de 330 milers d’euros,
corresponent als imports de DPO meritats, un cop deduïts els imports abonats com a bestretes.
Aquest concepte ha estat liquidat en el mes de juliol de 2020, per un import de 331 milers d’euros.
Barcelona, 23 d’octubre de 2020
Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L.
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CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019
(en Euros)

ACTIU

Nota Exercici 2019 Exercici 2018

A)
I.
5.
II.
1.
2.
3.
III.
IV.
5.
V.
1.
5.
VI.

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
Immobilitzat en curs i bestretes
Inversions immobiliàries
Inversions amb empreses del grup i associades a llarg termini
Altres actius financers
Inversions financeres a llarg termini
Instruments de patrimoni
Altres actius financers
Actius per impost diferit

28.658.832,55 28.884.699,53
5
178.792,88
107.109,76
178.792,88
107.109,76
6
28.421.099,17 28.718.649,27
25.637.440,84 26.303.425,48
2.783.658,33 2.415.223,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.1.1
58.940,50
58.940,50
50.000,00
50.000,00
8.940,50
8.940,50
0,00
0,00

B)
I.
II.
III.
1.
2.
IV.
V.
VI.
VII.
1.
2.

ACTIU CORRENT
Actius no corrents mantinguts per la venta
Existències
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
Clients per prestacions de serveis
Clients d'empreses del grup i associades
Inversions amb empreses del grup i associades a curt termini
Inversions financeres a curt termini
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria
Altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A + B)

16.162.035,91 13.905.500,31
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1.196.698,58 1.214.586,81
8.1.2 14.709.910,07 12.395.244,90
389.955,49
406.389,79
14.319.954,58 11.988.855,11
0,00
0,00
0,00
0,00
41.165,38
50.313,67
214.261,88
245.354,93
214.261,88
245.354,93
0,00
0,00
44.820.868,46 42.790.199,84

Ferran Garcia Firmado digitalmente
por Ferran Garcia
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Comptes Anuals formulats a Igualada, el 1 de Juliol de 2020
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CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2019
(en Euros)

PATRIMONI NET I PASSIU

Nota

A)
A-1)
I.
II.
III.
2.
V.
2.
VI.
VII.
A-2)
II
A-3)

PATRIMONI NET
Fons Propis
Aportació entitats fundacionals
Aportació neta subrogació FSI
Reserves
Altres reserves
Resultats d'exercici anteriors
Resultats d'exercicis anteriors
Altres aportacions dels socis
Resultat de l'exercici
Ajustos per canvis de valor
Operacions de cobertura
Subvencions, donacions i llegats rebuts

B)
I.
1.
4.
II.
2.
3.
4.
5.
III.
V.

PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Obligacions per prestacions a llarg termini a personal
Altres provisions
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de Crèdit
Creditors per arrendament financer
Derivats
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini
Periodificacions a llarg termini

C)
II.
III.
1.
2.
3.
5.
IV.
V.
1.
2.
3.
4.
6.
VI.

PASSIU CORRENT
Previsions a curt termini
Deute a curt termini
Obligacions i altres valors negociables
Deute amb entitats de Crèdit
Creditors per arrendament financer
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors
Proveïdors, empreses del grup i associades
Creditors varis
Personal ( remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)



Sr. Ferran Garcia Cardona (gerent)
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15

13

8.1.5

8.1.5

13
8.1.6

8.1.6
8.1.6

Exercici 2019

5.259.761,32
2.787.077,12
(9.087.860,16) (9.900.046,96)
924.405,01
924.405,01
(20.316.826,81) (20.316.826,81)
(855.509,23)
(855.509,23)
(855.509,23)
(855.509,23)
5.441.305,51
4.999.077,19
5.441.305,51
4.999.077,19
5.246.190,00
4.906.578,56
472.575,36
442.228,32
(1.736.280,39) (2.077.664,18)
(1.736.280,39) (2.077.664,18)
16.083.901,87 14.764.788,26
15.771.089,54
448.215,00
448.215,00
0,00
12.604.698,65
10.868.418,26
0,00
1.736.280,39
0,00
2.718.175,89
0,00

18.625.929,46
448.215,00
448.215,00
0,00
15.119.766,44
13.042.102,26
0,00
2.077.664,18
0,00
3.057.948,02
0,00

23.790.017,60
1.206.462,49
2.259.237,68
0,00
2.242.238,51
0,00
16.999,17
4.108.153,71
16.216.163,72
10.834.944,43
1.862.347,78
0,00
1.657.065,32
1.861.806,19
0,00
44.820.868,46

21.377.193,26
953.129,49
2.266.052,05
0,00
2.252.750,67
0,00
13.301,38
4.364.003,90
13.794.007,82
8.492.567,78
1.583.826,97
0,00
1.853.497,68
1.864.115,39
0,00
42.790.199,84

Firmado digitalmente por
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Comptes Anuals formulats a Igualada, el 1 de juliol de 2020
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CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS A 31 DE DESEMBRE DE 2019 (en euros)

A)
1
b)
2.
3.
4.
a)
b)
c)
5.
a)
b)
6.
a)
b)
c)
7
a)
b)
c)
8.
9.
10.
11.
b)
12.
A.1)
13.
a)
b)
b3)
14.
a)
b)
15.
16.
17.
A.2)
A.3)
18.
A.4)
B)
A.5)

OPERACIONS CONTINUADES
Import net de la xifra de negocis
Prestació de serveis sanitaris
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu
Aprovisionaments
Compres i consums d'existències
Treballs realitzats per altres empreses
Deteriorament de mercaderies , primeres matèries i altres aprovisionaments
Altres ingressos d'explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Cargues socials
Provisions
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
Amortització de l’immobilitzat
Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i altres
Excés de provisions
Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Resultat per alienacions i altres
Altres resultats
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
Ingressos financers
De participacions en instruments de patrimoni
Valors negociables i altres instruments financers
Imputació de subvencions de caràcter financer
Despeses financeres
Deutes amb empreses del grup i associades
Deutes amb tercers
Variació de valor raonable en instruments financers
Diferències de canvi
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers
RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16 + 17 + 18)
RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
RESULT. DEL EXERC. PROCEDENT D' OPERACIOS CONTINUADES (A.3 + 18)
OPERACIONS INTERROMPUDES
RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4 + 19)

Sr. Ferran Garcia Cardona (gerent)

Nota

Exercici 2019

Exercici 2018

12.5

69.941.283,18
69.941.283,18
0,00
0,00
(22.841.913,23)
(14.200.749,85)
(8.641.163,38)
0,00
116.610,50
7.566,50
109.044,00
(43.463.296,75)
(34.602.146,78)
(8.861.149,97)
0,00
(2.644.478,83)
(2.601.276,49)
(17.676,33)
(25.526,01)
(1.198.520,81)
664.310,48
0,00
(3.741,59)
(3.741,59)
(15.992,83)
554.260,12
594.427,76
0,00
594.427,76
594.427,76
(676.119,10)
(66.293,34)
(609.825,76)
0,00
6,58
0,00
(81.684,76)
472.575,36
0,00
472.575,36
0,00
472.575,36

66.183.312,44
66.183.312,44
0,00
0,00
(21.752.841,47)
(13.762.569,86)
(7.990.271,61)
0,00
119.720,94
23.961,30
95.759,64
(41.010.082,82)
(32.455.335,29)
(8.554.747,53)
0,00
(2.515.457,59)
(2.486.247,26)
(13.576,90)
(15.633,43)
(1.222.044,69)
719.832,99
0,00
(2.113,29)
(2.113,29)
884,02
521.210,53
671.729,77
0,00
671.729,77
671.728,97
(750.716,83)
(77.999,88)
(672.716,95)
0,00
4,85
0,00
(78.982,21)
442.228,32
0,00
442.228,32
0,00
442.228,32

12.1
12.2

12.3

12.4

5i6
15
13

15

Firmado digitalmente por
Ferran Garcia
Ferran Garcia Cardona Cardona - DNI DNI 46324603G (SIG)
Fecha: 2020.07.01
46324603G (SIG) 15:56:09 +02'00'

Comptes Anuals formulats a Igualada, el 1 de juliol de 2020

ϯ






CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET (NORMAL) AL 31/12/2019
A) Estat d'ingressos i despeses reconeguts
NOTES
A)

RESULTAT DEL COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS

2019

2018

472.575,36

442.228,32

341.383,79
2.577.851,85

458.876,27
2.690.968,42

2.919.235,64

3.149.844,69

INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET
I.
II.
III.
IV.
V.

Valoració d'instruments financers
Cobertures de fluxos d'efectiu
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos
Efecte impositiu

B)

Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I + II + III + IV +V+VI+VII)

8.1.5
15

TRANSFERENCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
VI.
VII.
VIII.
IX.
C)

Valoració d'instruments financers
Per cobertura de fluxos d'efectiu
Subvencions, donacions i llegats rebuts
Efecte impositiu

15

Total transferències a la compta de pèrdues i guanys (VIII + IX + X + XI+ XII+ XIII)
TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A + B + C)



Sr. Ferran Garcia Cardona (gerent)

Ferran Garcia Firmado digitalmente
por Ferran Garcia
Cardona - DNI Cardona - DNI
(SIG)
46324603G 46324603G
Fecha: 2020.07.01
15:56:25 +02'00'
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-1.258.738,24 -1.391.561,96

-1.258.738,24 -1.391.561,96
2.133.072,76

2.200.511,05


CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
ESTAT DE CANVIS AL PATRIMONI NET (NORMAL) AL 31/12/2019
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET (en euros)

Aportacions
entitats
fundacionals
A) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2017

Aportació
neta
subrogació
Fundació
Sanitaria
Igualada

Altres
aportacions
de socis

Reserves

Resultats
d'exercicis
anteriors

924.405,01 -20.316.826,81 3.906.578,56 -855.509,23 4.198.790,50

Resultat de
l'exercici

Ajustos per
canvi de
valor

Subn.
Donacions i
llegats rebuts

800.286,69 -2.536.540,45 13.465.381,80

Total

-413.433,93

I.

Ajustos per canvis de criteri de l'exercici 2017 i anteriors

0,00

II.

Ajustos por errors de l'exercici 2017 i anteriors

0,00

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018
I.

924.405,01 -20.316.826,81 3.906.578,56 -855.509,23 4.198.790,50

Total ingressos i despeses reconegudes

II. Operacions amb consorciats
1. Aportacions consorciats

0,00

0,00 1.000.000,00
1.000.000,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

I.

Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2018
Ajustos per errors de l'exercici 2018

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019
I.

0,00 1.000.000,00
1.000.000,00
0,00

924.405,01 -20.316.826,81 4.906.578,56 -855.509,23 4.999.077,19

442.228,32 -2.077.664,18 14.764.788,26 2.787.077,12

0,00

0,00

339.611,44
339.611,44

III. Altres variacions del patrimoni net



1.299.406,46 2.200.511,05

0,00

442.228,32 -2.077.664,18 14.764.788,26 2.787.077,12

Total ingressos i despeses reconegudes

SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2019

458.876,27

0,00

924.405,01 -20.316.826,81 4.906.578,56 -855.509,23 4.999.077,19

II. Operacions amb socis o propietaris
1. Aportacions dels consorciats
E)

-413.433,93

442.228,32

800.286,69 -800.286,69

C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018

II.

0,00

800.286,69 -2.536.540,45 13.465.381,80

0,00

0,00

472.575,36

341.383,79

0,00

0,00

442.228,32 -442.228,32
924.405,01 -20.316.826,81 5.246.190,00 -855.509,23 5.441.305,51

Ferran Garcia

Sr. Ferran Garcia Cardona (gerent) Cardona - DNI
46324603G
(SIG)

Firmado digitalmente
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1.319.113,61 2.133.072,76
0,00

339.611,44
339.611,44
0,00

472.575,36 -1.736.280,39 16.083.901,87 5.259.761,32


CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU (NORMAL) al 31/12/2019
(en euros)
NOTES
A)
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
h)
3.
a)
b)
c)
d)
4.
a)
e)
5.
B)
6.
a)
b)
c)
7.
e)
8.
C)
9.
a)
e)
10.
a)
b)
2.
3.
5.
11.
12.
D)
E)

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

Sr. Ferran Garcia Cardona (gerent)

Ferran Garcia
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46324603G
(SIG)
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2019

2018

472.575,36
898.500,60
1.198.520,81
25.526,01
253.333,00
-1.258.738,24
3.741,59
676.117,43
-143.151,35
17.888,23
-7.808.834,54
5.496.374,00
2.151.420,96
-686.629,59
-686.629,59
0,00
541.295,02

442.228,32
871.948,52
1.222.044,69
15.633,43
273.000,00
-1.391.561,96
2.113,29
750.719,07
-260.993,51
5.256,24
826.688,79
-490.900,74
-602.037,80
-778.649,32
-768.365,45
-10.283,87
274.534,01

-976.395,42
0,00
-111.538,24
-864.857,18
0,00
0,00
-976.395,42

-449.198,10
0,00
-20.739,64
-428.458,46
171.397,82
171.397,82
-277.800,28

2.917.463,29
339.611,44
2.577.851,85
-2.513.455,94
0,00
-2.513.455,94
-2.173.684,00
-339.771,94
0,00
0,00
404.007,35
0,00
-31.093,05
245.354,93
214.261,88

3.690.968,42
1.000.000,00
2.690.968,42
-3.872.120,74
0,00
-3.872.120,74
-2.662.006,32
-1.210.028,94
-85,48
0,00
-181.152,32
0,00
-184.418,59
431.886,81
245.354,93



CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2019
1.- NATURALESA DE L'ENTITAT
El Consorci Sanitari de l’Anoia es va constituir mitjançant escriptura pública en
data 29 de gener de 2001. Forma part integrant dels pressupostos de la
Generalitat, està classificada com a Administració de la Generalitat de Catalunya
en termes del Sistema Europeu de Comptes des del 1 de gener de 2008 i està
adscrit al Servei Català de la Salut.
Les entitats consorciades que participen en el Consorci Sanitari de l’Anoia són:

• Servei Català de la Salut.
• Ajuntament d’Igualada.
• Consell Comarcal de l’Anoia.
Les seves finalitats segons disposa l'article 2 dels estatuts vigents (publicats al
D.O.G.C. num. 7119 de data 12 de maig de 2016) són les següents:
• L’objectiu del Consorci és l’execució d’activitats hospitalàries,
assistencials, preventives, rehabilitadores, docents i d’investigació al
servei, principalment, de la població resident en l’àmbit sanitari de la
comarca de l’Anoia i la seva àrea sanitària d’influència.
• L’assistència hospitalària integrada, vinculada a la xarxa d’assistència
primària i coordinada amb altres nivells sociosanitaris.
• La prestació de serveis d’atenció primària de salut.
• La prestació de serveis d’atenció sociosanitària.
• La participació en la promoció de campanyes o tasques de medicina
preventiva.
• Proporcionar serveis de rehabilitació.
• La docència, relacionada amb la sanitat i, en general, en matèria de salut
física i mental.
• Les activitats d’investigació, estudi i divulgació, relacionades amb la
sanitat i les ciències de la salut.
ϳ




• Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les
finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell Rector.
• Les esmentades finalitats les podrà portar a terme el mateix Consorci
directament, a través d’entitats instrumentals creades a l’efecte o cedint la
gestió a altres entitats externes.
El domicili social del Consorci està a l’Avinguda Catalunya, 11 d’Igualada.
Fins l’exercici 2006 l’activitat del Consorci estava centrada en la construcció i
equipament del nou Hospital d’Igualada.
Amb efectes comptables 1 de gener de 2007, el Consorci es subrogà en l’activitat
sanitària que venia prestant la Fundació Sanitària d'Igualada en base als acords
presos pel Patronat de la Fundació de data 30 de novembre de 2006 i pel Consell
Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia el 27 de setembre de 2006.
Els actius i passius traspassats de la Fundació al Consorci per raó d’aquesta
subrogació van ser els següents:
Immobilitzat
Immobilitzacions immaterials
- Aplicacions informàtiques
- Altre immobilitzat immaterial
- Amortitzacions
Immobilitzat material
- Instal·lacions tècniques i maquinària
- Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari
- Equips per a processaments d'informació
- Altre immobilitzat
- Amortitzacions
Immobilitzacions financeres
- Cartera de valors a llarg termini
- Dipòsits i fiances constituïts a llarg termini
Despeses a distribuir en diversos exercicis

557.048,79 Provisions per a riscos i despeses
13.047,55 - Altres provisions litigis
195.566,45 - Altres provisions (fidelització XHUP)
132.003,97
-314.522,87
480.272,35 Creditors a llarg termini
1.015.361,27
58.486,31 Deutes amb entitats de crèdit
199.419,56
20.245,00
-813.239,79
63.728,89
50.000,00
13.728,89

648.184,87
284.308,47
363.876,40

10.305.797,29
10.305.797,29

12.492,20

Actiu circulant

12.473.389,99 Creditors a curt termini

22.405.775,63

Existències
Clients
- Clients
- Personal
- Provisions
Inversions financeres temporals
- Dipòsits i fiances constituïts a curt termini

1.198.840,81
11.254.836,41
11.298.648,75
5.251,48
-49.063,82
750,00
750,00

10.515.949,07
10.540.932,77
-24.983,70

Tresoreria
Ajustaments per periodificació
TOTAL ACTIU TRASPASSAT
DIFERENCIA PASIUS SOBRE ACTIUS

Deutes amb entitats de crèdit
- Préstecs i altres deutes
-Deutes per interessos
Deutes amb entitats del grup i associades
- Deutes amb entitats del grup i associades

Proveïdors i altres creditors
3.292,99 - Deutes per compres o prestacions de serveis
- Administracions públiques
15.669,78 - Remuneracions pendents de pagament
13.042.930,98
20.316.826,81

TOTAL PASSIU TRASPASSAT
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137.560,56
137.560,56
11.752.266,00
7.813.401,18
2.285.900,51
1.652.964,31
33.359.757,79



El govern del Consorci correspon als següents òrgans:
a) El Consell Rector.
b) El/la president/ta.
c) El/la vicepresident/ta.
La gestió i direcció executiva del Consorci correspon al gerent o la gerent.
El Consell Rector, òrgan superior del Consorci, està format pels membres
següents, nomenats i substituïts lliurement per les entitats consorciades:
a) Sis representants del Servei Català de la Salut, nomenats pel conseller o
consellera del departament competent en matèria de salut, a proposta del director
o directora del Servei Català de la Salut.
b) Tres representants de l’Ajuntament d’Igualada.
c) Un/a representant del Consell Comarcal de l’Anoia.
Els representants de les administracions locals han de ser nomenats pels òrgans
plenaris respectius.
La composició del Consell Rector a 31 de desembre de 2019 és la següent:
Càrrec

Nom
Sr. Francesc Xavier Niño i Nuñez
Sr. Marc Castells Berzosa
Sra. Marta Álvarez Daroca
Sra. M. Jesús Labordena Barceló
Sra. Cristina Molina Parrilla
Sr. Josep Ma. Palau Arnau
Sr. Jordi Ferrer Riba
Sr. Fermí Capdevila Navarro
Sra. Montserrat Argelich i Solé
Sr. Jordi Cuadras Oliva
Sra. Anna Esplà Colet

President
Vice-president
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretària - no vocal

ϵ


En representació de:
Servei Català de Salut
Ajuntament d’Igualada
Servei Català de Salut
Servei Català de Salut
Servei Català de Salut
Servei Català de Salut
Servei Català de Salut
Ajuntament d’Igualada
Ajuntament d’Igualada
Consell Comarcal de l’Anoia



2.- BASES DE PRESENTACIÓ
Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables
de l'entitat a 31 de desembre de 2019.
D’acord amb l’article 3.f) de l’Ordre VEH/137/2017, de 29 de juny, per la qual
s'aprova el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya,
l’entitat aplica el Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova
el Pla General de Comptabilitat, amb l’objectiu de mostrar, en tots els aspectes
significatius, la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
del Consorci Sanitari de l’Anoia, així com dels canvis en el patrimoni net i dels
fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu.
Així mateix, a l’entitat li és d’aplicació la següent normativa:

• Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017, prorrogats per al 2018.

• DECRET 273/2018, de 20 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris
d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per
al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2019.

• DECRET LLEI 1/2019, de 8 de gener, de necessitats financeres del sector
públic, en matèria de funció pública i tributària en pròrroga pressupostària.

• La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2018, prorrogats per al 2019.

• Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, (Capítol V
Règim jurídic de les entitats del sector públic de la salut)

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l‘empleat públic

• El Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya

• El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de finances públiques de Catalunya.

• Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector

públic i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya.

• Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de

Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya, de 15 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i
ϭϬ




comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat de
Catalunya.

• Instruccions conjuntes de la Intervenció General i la Direcció del SCS amb

relació al règim de control de les entitats del sector públic de l’àmbit de Salut,
de 4 de maig de 2015.

• Instrucció per a l’acreditació del compliment dels requisits, suspensió i efectes

de les entitats amb autonomia de gestió del sector públic de l’àmbit de la salut
de la Generalitat, de 18 de novembre de 2016.

• Segon Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció
primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el
Servei Català de la Salut.

• Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

(A) IMATGE FIDEL
Els comptes anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables
de l’entitat i s’hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable
a fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats de l’entitat i la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de fluxos
d’efectiu.
El Consorci presenta un fons de maniobra de l’exercici negatiu de 7,7 milions
d’euros i un romanent de tresoreria negatiu de 6,3 milions d’euros.
No obstant això, cal considerar les particularitats de les entitats de naturalesa
pública de la prestació de serveis de salut. Per aquest motiu els presents comptes
anuals s’han preparat sota el principi d’empresa en funcionament.
(B) PRINCIPIS COMPTABLES
En la preparació dels presents comptes anuals, han estat aplicats els principis
comptables obligatoris establerts al Pla General de Comptabilitat sense que hagin
motius que hagin impedit la seva aplicació.
(C) ASPECTES CRITICS DE LA VALORACIO I ESTIMACIO 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 dels actius, passius,
ingressos, despeses i compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes
estimacions es refereixen a:
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•

La vida útil dels actius materials i intangibles (notes 4, 5 i 6).

•

Les estimacions i paràmetres emprats en la valoració de les provisions (nota
13).

•

Parts variables de diverses clàusules amb el Servei Català de la Salut i serveis
pendents de facturació (nota 8.1.2.)

Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor
informació disponible sobre els fets analitzats al 31 de desembre, és possible que
esdeveniments (fets econòmics, canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lloc
en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis,
el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva.
(D) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
Es presenta el Balanç de Situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l’Estat de
Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu pels exercicis 2019 i
2018, d’acord amb l’estructura fixada en el Pla General de Comptabilitat aprovat
pel R.D. 1514/2007 de 16 de novembre de manera que resulten comparables entre
sí.
(E) ELEMENTS RECOLLITS A DIVERSES PARTIDES
No existeixen elements patrimonials recollits en dues o més partides del Balanç
de Situació ni del Compte de Pèrdues i Guanys, a excepció dels passius financers
a llarg termini, que per l’import del venciment inferior a 12 mesos figuren
registrats com a passiu corrent, tal i com es detalla a la nota 8.1.6.
(F) CANVIS EN CRITERIS COMPTABLES
Durant l’exercici 2019 no s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats
pel Consorci respecte dels aplicats a l’exercici anterior.
3.- RESULTAT DE L’EXERCICI
El resultat obtingut en l’exercici de 2019 així com la proposta de distribució
pendent d’aprovar pel Consell Rector ha estat el següent:
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BASE DE DISTRIBUCIÓ

Euros

Resultat de l’exercici

472.575,36

Total

472.575,36

APLICACIÓ

Euros

A resultats d’exercicis anteriors
(romanents)

472.575,36

Total

472.575,36

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
4.1. IMMOBILITZAT INTANGIBLE


Els actius intangibles es reconeixen inicialment a preu d’adquisició. Els impostos
indirectes no recuperables formen part del preu d’adquisició. Posteriorment es
valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització acumulada i les
pèrdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin experimentat.
Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els sistemes
informàtics bàsics en la gestió de l’entitat es registren a càrrec de l'epígraf
“Aplicacions informàtiques” del balanç de situació.
Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del
compte de resultats de l'exercici en que s'incorren.
L’amortització de les aplicacions informàtiques es realitza linealment en un
període de 5 anys.
Dintre d’aquesta partida també s’inclouen elements de l’actiu intangible
traspassats per la Fundació Sanitaria d’Igualada amb efectes comptables 1 de
gener de 2007, tant en cost com en amortització acumulada. El percentatge
d’amortització per als actius rebuts és el mateix.
4.2. IMMOBILITZAT MATERIAL


Els béns compresos en l’immobilitzat material es valoren inicialment al preu
d’adquisició. En aquest preu s’inclouen totes les despeses addicionals produïdes
fins l’entrada en funcionament del bé i els impostos indirectes no recuperables.
Posteriorment es valoren al seu valor de cost menys la corresponent amortització
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acumulada i les pèrdues per deteriorament reconegudes que, en el seu cas, hagin
experimentat.
Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major
valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat,
productivitat o prolongació de la seva vida útil.
Les despeses periòdiques de manteniment, conservació i reparació s'imputen a
resultats de l'exercici en què s'incorren.
Els elements d’immobilitzat material amb vida útil finita s’amortitzen de forma
lineal d’acord a la seva vida útil estimada.
Els percentatges d’amortització aplicats, consistents amb l’exercici anterior, han
estat els següents:
Edificis
Instal·lacions tècniques
Equips i aparells medico-assistencials
Instrumental i mobiliari mèdic
Altre utillatge i mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre immobilitzat material

% aplicat
2%
10%
10%
10%
10%
25%
10%

Dintre d’aquesta partida també s’inclouen els elements de l’actiu material
traspassats per la Fundació Sanitaria d’Igualada amb efectes comptables 1 de
gener de 2007, tant en cost com en amortització acumulada. El percentatge
d’amortització per als actius rebuts és el mateix.
4.3. ARRENDAMENTS
Els arrendaments es qualifiquen com financers sempre que de les condicions dels
mateixos es dedueixi que s’han transferit substancialment tots els riscos i
beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte. La resta d’arrendaments es
registren com arrendaments operatius.
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa
com a immobilitzat intangible o material, i al passiu del balanç de situació a
l’inici de l’arrendament pel valor més petit entre el valor raonable de l’actiu
arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims
acordats.
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al
compte de pèrdues i guanys durant la vigència del contracte amb independència
de la forma estipulada pel pagament d’aquestes.
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4.4. ACTIUS FINANCERS
Préstecs, partides a cobrar i inversions mantingudes fins al venciment
En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de béns
i prestació de serveis per operacions de tràfic de l'entitat. També s'han inclòs
aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de tràfic i que no
sent instruments de patrimoni ni derivats, presenten uns cobraments de quantia
determinada o determinable.
Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que es correspon
amb el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la contraprestació més
tots els costos que li han estat directament atribuïbles.
Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en el
compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode d'interès
efectiu.
El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el valor
d'un instrument financer amb la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats per
tots els conceptes al llarg de la seva vida.
Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als
compromisos contractuals.
Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de provisions
per deteriorament del valor dels actius financers per diferència entre el valor en
llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables. S'entén per import
recuperable el major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda
i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.
Actius financers mantinguts per negociar
Corresponen a aquells actius que s’hagin adquirit amb el propòsit principal de
generar beneficis com a conseqüència de les fluctuacions de valor. Es valoren pel
seu valor raonable, tant en el moment inicial com en valoracions posteriors. Les
variacions que es produeixin es registren directament en el compte de pèrdues i
guanys de l’exercici en que s’originen.
Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de
realització és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de
situació adjunt.
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Actius financers disponibles per a la venda
Es registren en aquest epígraf els valors representatius de deute i instruments de
patrimoni d’altres empreses que no han estat adquirits amb el propòsit de
negociació immediata i no tenen un venciment fix.
La seva valoració es fa a valor raonable, registrant les variacions que es
produeixin directament en el patrimoni net fins que l’actiu financer sigui baixa
del balanç o es deteriori, moment en què l’import així reconegut s’ha d’ imputar
al compte de pèrdues i guanys.
Es registren al compte de pèrdues i guanys l’import dels interessos, calculats pel
mètode del tipus d’interès efectiu i els dividends meritats.
Les inversions en instruments de patrimoni en què el valor raonable no es pugui
determinar amb fiabilitat es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import
acumulat de les correccions valoratives per deteriorament de valor.
Baixa d’actius financers
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen
substancialment els riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’ actiu
financer.
4.5. PASSIUS FINANCERS
Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en la
compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'empresa i aquells que, no
sent instruments derivats, no tenen un origen comercial.
Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable que és
el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament
atribuïbles.
Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats s'han
comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode d'interès
efectiu.
Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que
no tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments exigits per
tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que sigui en el curt
termini, s'han valorat pel seu valor nominal.

ϭϲ




Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de
realització és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament del Balanç de
Situació adjunt.
Els creditors comercials, al ser el seu venciment inferior a l’any, no reporten
explícitament interessos i es registren pel seu valor nominal.
Els criteris emprats per a donar de baixa un passiu financer són que hagi expirat o
s'hagin cedit les obligacions.
4.6. COBERTURES COMPTABLES
El Consorci només utilitza instruments de cobertura per eliminar o reduir
significativament determinats riscos de tipus d’interès existents sobre posicions
patrimonials, a les que, per raó de les seves operacions, s’ha exposat.
El Consorci té signat un únic contracte de cobertura de fluxos d’efectiu, amb
l’objectiu de cobrir el risc davant els canvis de valor de determinats passius
financers referenciats a un tipus d’interès variable.
La pèrdua o guany d’aquest instrument de cobertura es reconeix transitòriament
en el patrimoni net, i s’imputa al compte de pèrdues i guanys en l’exercici o
exercicis en què l’operació coberta prevista afecta al resultat, i a mida que es van
realitzant les liquidacions per part de les entitats financeres.
Al tancament de l’exercici aquests instruments de cobertura es registren al seu
valor raonable. Les variacions positives o negatives estimades amb meritament en
propers exercicis es registren en els capítols de inversions financeres a llarg
termini i en el patrimoni net com ajustos per canvi de valor en operacions de
cobertura en el cas de les variacions positives, i en els capítols de passius
financers i patrimoni net com ajustos per canvi de valor de operacions de
cobertura en el cas de les variacions negatives.
4.7. EXISTÈNCIES
Les existències estan valorades al cost d’adquisició que es determina en base al
sistema de preu mig ponderat.
Els impostos indirectes s’ inclouen en el preu d’adquisició per la part que no són
recuperables directament de la hisenda pública. Quan el valor net de realització és
inferior al preu d’adquisició o cost de producció, es fa una correcció valorativa
mitjançant la dotació corresponent.
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4.8. TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA
Al tancament de l’exercici de 2019, no existeixen saldos en moneda estrangera, ni
han estat realitzades durant l’exercici operacions amb moneda diferent a l’euro.
4.9. IMPOST SOBRE BENEFICIS
El Consorci, per la seva naturalesa jurídica li és d’aplicació el règim d’entitats
parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats, regulat en el Capítol XIV de
la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats. En base a la
legislació vigent no ha estat comptabilitzat cap import per aquest concepte.
4.10. INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i les depeses es registren pel valor raonable de la contraprestació a
rebre o a satisfer i representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o
rebuts i els serveis prestats o rebuts, en el marc ordinari de l'activitat, menys
descomptes, devolucions, impostos indirectes recuperables. A aquests efectes, l'
ingrés i la despesa es produeix en el moment que s'entenguin rebuts o cedits els
riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent
monetari financer que se’n deriva.
Es consideren ingressos per la prestació de serveis assistencials la totalitat de les
facturacions acreditades. En el cas de la facturació al Servei Català de la Salut,
aquesta es realitza en funció de les clàusules signades. En el cas de clàusules no
signades a data de tancament, es comptabilitza una previsió d’ingressos en base a
la darrera clàusula signada. En el moment en que aquestes es signen es procedeix
a regularitzar la previsió realitzada contra el resultat de l’exercici en que es signa.
En el cas de clàusules amb part variable, aquesta es registra per la millor
estimació de l’assoliment dels mateixos, d’acord amb el grau d’assoliment de
l’any anterior.
El Compte de Pèrdues i Guanys inclou les previsions per estades d’hospitalització
causades i pendents de ser facturades, les quals es valoren a preu d’alta vigent.
4.11. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o
a la data en què s’han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor
actual de la millor estimació possible de l’import necessari per cancel·lar o
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transferir a un tercer l’obligació, registrant-ne els ajustos que sorgeixen per
l’actualització de la provisió com una despesa financera a mida que es merita.
El Consorci té registrat com a provisions a llarg termini l’import del premi de
fidelització que, segons determina l’article 29.4 del “Segon conveni col·lectiu
dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres
de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut”, tindran dret a gaudir
els empleats que assoleixin els 25 anys d’antiguitat a l’entitat, consistent en un
mes de vacances addicional al que tinguin dret a gaudir en aquell any, sense que
es pugui compensar en metàl·lic excepte en casos excepcionals que hauran de ser
autoritzats per la Comissió Paritària del conveni. Aquesta provisió s’ha calculat
en base a la informació disponible al tancament de l’exercici sobre antiguitat,
edat i retribució del personal (nota 13).
A 31 de desembre de 2019 figura comptabilitzada una provisió (a curt termini)
per l’import estimat de la contingència derivat del conflicte col·lectiu sobre els
conceptes que han de formar part de la paga de vacances d’acord amb normativa
europea i a la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i la
jurisprudència de la Sala IV del Tribunal Suprem (per import de 1.189.333,00
euros) així com una provisió per demandes per demora en el pagament per part de
proveïdors per import de 17.129,49 euros (veure nota 13).

4.12.
ELEMENTS
PATRIMONIALS
DE
NATURALESA
MEDIAMBIENTAL
L’entitat, atesa la seva activitat social, no té elements patrimonials de naturalesa
mediambiental.
4.13. REGISTRE I VALORACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-ne l’obligació,
amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer
que se’n deriva.
No existeixen compromisos en matèria de pensions.
Per a l’exercici 2019 respecte de la retribució variable per objectius (DPO),
contemplada en l’article 36 del “Segon conveni col·lectiu dels hospitals d’aguts,
centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental,
concertats amb el Servei Català de la Salut” el Consorci ha provisionat l’import a
satisfer per aquest concepte segons el referit article, d’acord amb el resultat
pressupostari en termes SEC i tenint en compte el disposat a la disposició
addicional primera del referit conveni (incloent-hi el cost de seguretat social a
càrrec de l’empresa) (veure nota 8.1.6.f.).
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4.14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les aportacions rebudes del Servei Català de la Salut per tal de col·laborar en el
finançament de les actuacions en infraestructura sanitària es consideren
subvencions de capital atenent al disposat a la Instrucció conjunta de la
Intervenció General de la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General
de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2009.
Les aportacions de capital rebudes per finançar inversions es registren per
l’import concedit i són traspassades a resultats en la mesura que siguin
amortitzats els elements finançats amb aquestes aportacions, així com la càrrega
financera que també sigui coberta amb les aportacions.
La resta de subvencions rebudes per finançar inversions són igualment imputades
a resultats en la mesura que es traspassen a resultats els costos de les inversions
subvencionades.
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es
registren com a passius de l’entitat fins que adquireixen la condició de no
reintegrables.
Les aportacions de capital rebudes de la Generalitat de Catalunya destinades a
cobrir pèrdues d’exercicis anteriors es registren als fons propis com a “altres
aportacions de socis” fins que el Consell Rector aprova destinar-les a compensar
resultats negatius d’exercicis anteriors.
4.15. TRANSACCIONS AMB 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 diferència atenent a la realitat
econòmica de l’operació.

Els serveis prestats al Servei Català de la Salut i altres entitats que conformen el
sector públic de la Generalitat de Catalunya són valorats d’acord amb el que
estableixen els corresponents contractes i les seves clàusules o convenis específics.
Es consideren Empreses del grup i associades a la Generalitat de Catalunya, al
Servei Català de la Salut, l’Institut Català de Salut, el Servei d’Emergències
Mèdiques (SEMSA), el Banc de Sang i Teixits, l’Institut Català d’Oncologia (ICO)
i la Direcció General de Protecció Social, la Corporació de Salut Parc Taulí i el
Consorci Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf d’acord
amb les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de
Pressupostos i la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya de
data 15 de juliol de 2009.
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Per altra part es considera part vinculada la Fundació Sanitaria d’Igualada, en tant
que el Consorci es successora de la seva activitat assistencial que al seu torn era
successora de l’activitat de l’Hospital Comarcal d’Igualada i de la Fundació
Assistencial de l’Anoia.
5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El detall del moviment de les diverses partides incloses en aquest epígraf en el
decurs dels exercicis 2019 i 2018 és el següent:
Concepte

Saldo 31.12.18

Altes

Baixes Traspassos Saldo 31.12.19

Aplicacions informàtiques

2.021.073,49 111.538,24

0,00

0,00

2.132.611,73

Immobilitzat Intangible Brut

2.021.073,49 111.538,24

0,00

0,00

2.132.611,73

Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques

(1.913.963,73) (39.855,12)

0,00

0,00 (1.953.818,85)

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

(1.913.963,73) (39.855,12)

0,00

0,00 (1.953.818,85)

Deteriorament Immobilitzat Intangible
Immobilitzat Intangible Net

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

107.109,76

71.683,12

0,00

0,00

178.792,88

A 31 de desembre de 2019 hi ha actius intangibles totalment amortitzats per valor
de cost de 1.860.860,04 euros.
No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda ni elements considerats
arrendament financers.
L’evolució de l’exercici 2018 va ser la següent:
Concepte

Saldo 31.12.17

Altes

Baixes

Saldo 31.12.18

Aplicacions informàtiques

2.000.333,85

20.737,59

0,00

2.021.071,44

Immobilitzat Intangible Brut

2.000.333,85

20.737,59

0,00

2.021.071,44

Amortització Ac. Aplicacions Informàtiques

(1.871.783,63) (42.178,05)

0,00 (1.913.961,68)

Amortitzacions Immobilitzat Intangible

(1.871.783,63) (42.178,05)

0,00 (1.913.961,68)

Deteriorament Immobilitzat Intangible

0,00

Immobilitzat Intangible Net

Ϯϭ


0,00

0,00

0,00

128.550,22 (21.440,46)

0,00

107.109,76



A 31 de desembre de 2018 hi ha béns totalment amortitzats per valor de
1.843.141,38 euros.

6.- IMMOBILITZAT MATERIAL
El moviment experimentat per les diverses partides que composen aquest epígraf
durant els exercicis 2019 i 2018 ha estat el següent:
Concepte
Terrenys
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips processament informació
Altres actius materials

Saldo 31.12.18
903.522,03
33.189.513,24
15.059.248,05
17.551.608,19
387.731,45
804.323,87
1.982.064,72
110.610,30

Altes

Baixes
0,00
0,00
0,00
0,00
24.761,95
0,00
632.721,53 (408.769,31)
102.435,38
0,00
40.748,13
0,00
64.190,19
(7.007,87)
0,00
0,00

Saldo 31.12.19
903.522,03
33.189.513,24
15.084.010,00
17.775.560,41
490.166,83
845.072,00
2.039.247,04
110.610,30

Immobilitzat Material Brut
Amortització construccions
Amortització instal·lacions tècniques
Amortització maquinària
Amortització utillatge
Amortització mobiliari
Amortització equips processament informació
Amortització altres actius materials

69.988.621,85
(7.789.609,79)
(14.566.599,84)
(16.490.278,90)
(251.344,66)
(501.236,11)
(1.575.253,71)
(95.649,57)

864.857,18
(665.984,64)
(124.458,06)
(156.204,85)
(28.928,51)
(43.874,15)
(136.130,73)
(3.084,75)

-415.777,18
0,00
0,00
406.427,06
0,00
0,00
5.608,53
0,00

70.437.701,85
(8.455.594,43)
(14.691.057,90)
(16.240.056,69)
(280.273,17)
(545.110,26)
(1.705.775,91)
(98.734,32)

Amortitzacions Immobilitzat Material

(41.269.972,58)

(1.158.665,69)

412.035,59

(42.016.602,68)

Deteriorament Immobilitzat Material

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilitzat Material Net

28.718.649,27

(293.808,51)

(3.741,59)

28.421.099,17

Concepte
Terrenys
Construccions
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips processament informació
Altres actius materials

Saldo 31.12.17
903.522,03
33.189.513,24
15.019.284,38
17.453.114,21
348.123,07
748.718,52
1.833.086,89
110.610,30

Altes
0,00
0,00
39.963,67
144.305,28
39.608,38
55.605,35
148.977,83
0,00

Baixes
0,00
0,00
0,00
(45.811,30)
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo 31.12.18
903.522,03
33.189.513,24
15.059.248,05
17.551.608,19
387.731,45
804.323,87
1.982.064,72
110.610,30

Immobilitzat Material Brut
Amortització construccions
Amortització instal·lacions tècniques
Amortització maquinària
Amortització utillatge
Amortització mobiliari
Amortització equips processament informació
Amortització altres actius materials

69.605.972,64
(7.123.338,25)
(14.418.062,76)
(16.371.609,71)
(222.607,33)
(456.403,35)
(1.452.066,96)
(91.828,88)

428.460,51
(666.271,54)
(148.537,08)
(164.480,49)
(28.737,33)
(44.832,76)
(123.186,75)
(3.820,69)

-45.811,30
0,00
0,00
45.811,30
0,00
0,00
0,00
0,00

69.988.621,85
(7.789.609,79)
(14.566.599,84)
(16.490.278,90)
(251.344,66)
(501.236,11)
(1.575.253,71)
(95.649,57)

Amortitzacions Immobilitzat Material

(40.135.917,24)

(1.179.866,64)

45.811,30

(41.269.972,58)

Deteriorament Immobilitzat Material

0,00

0,00

0,00

0,00

29.470.055,40

(751.406,13)

0,00

28.718.649,27

Immobilitzat Material Net
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No s’han capitalitzat despeses financeres ni existeixen elements de l’immobilitzat
material fora del territori espanyol. Tampoc existeixen actius no afectes a
l’explotació.
Existeixen actius finançats (total o parcialment) amb subvencions del Servei
Català de la Salut tals com la instal·lació de plaques solars, la sala de parts
naturals i l’heliport (veure nota 15).
El Consorci té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles
riscos als que estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material,
així com les possibles reclamacions que se li puguin presentar per l’exercici de la
seva activitat, entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els
riscos als que estan sotmesos.
L’import de cost dels actius materials en ús totalment amortitzats a 31 de
desembre de 2019 i 2018 és el següent:
Concepte

2019

Construccions
Instal·lacions tècniques
Equips i aparells medico-assistencials
Instrumental i mobiliari mèdic
Altre utillatge i mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altres actius
Total

54.256,36
13.725.399,83
15.628.207,51
146.845,27
385.728,11
1.454.327,97
79.914,31
31.474.679,36

2018

48.217,67
13.529.254,79
15.994.267,80
127.271,93
373.178,08
1.220.389,35
79.630,55
31.372.210,17

Analitzada la valoració i condicions dels actius a 31 de desembre de 2019 i 2018
no correspon efectuar cap dotació per deteriorament dels mateixos.
Càrregues sobre l’immobilitzat:
La Unitat de Recaptació Executiva de la Tresoreria de la Seguretat Social dictà en
l’exercici de 1995, una providència per la qual s’instava embargament sobre els
diversos actius de l’Hospital Comarcal d’Igualada i la Fundació Assistencial
de l’Anoia, per respondre dels deutes d’aquestes entitats amb els Organismes de
la Seguretat Social. Els actius esmentats figuraven comptabilitzats a
l’immobilitzat material de la Fundació Sanitària d’Igualada, a conseqüència de
l’aportació efectuada en data 1 de setembre de 1994 i en part van ser traspassats
al Consorci amb la subrogació.
L’esmentada providència d’embargament va quedar sense efecte en haver-se
acollit aquelles entitats a la moratòria en el pagament de deutes amb la Seguretat
Social establerta en la Disposició Addicional 30ª de la Llei de Pressupostos
General de l’Estat per 1995.
D’acord a l’establert en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de
l’Estat, han estat concedides successives ampliacions del període de carència i de
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la moratòria. Per resolucions de la Tresoreria General de la Seguretat Social de
data 23 d’octubre de 2018 es pacta l’amortització del deute pendent de la
Fundació Assistencial de l’Anoia mitjançant el pagament de 10 anualitats de
335.317,48 euros començant al desembre de 2019 i finalitzant al desembre de
2028. En el cas de l’Hospital Comarcal d’Igualada es pacten els mateixos
terminis, essent les quotes de 1.054.590,27 euros.
En data 30 de desembre de 2019 s’ha sol·licitat la prorroga per un any més, estant
pendent de rebre la resolució a data de formulació dels presents comptes anuals.
En el supòsit que aquelles dues entitats no puguin fer front al pagament del deute
en els terminis i condicions establertes, els actius traspassats per la Fundació
Sanitària d’Igualada podrien veure’s afectats per aquesta circumstància.
7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS
7.1.- Arrendaments financers
El Consorci activa aquells contractes de rènting que compleixen les condicions
que contempla el Pla General de Comptabilitat i registra els actius pel valor
actual dels pagaments mínims a realitzar a l’inici del contracte.
A 31 de desembre de 2019 el Consorci no té cap contracte d’arrendament
considerat financer.
7.2.- Arrendaments operatius
El Consorci té contractats diversos arrendaments operatius pels quals ha satisfet
un import total de 183.215,67 euros durant l’exercici 2019 i 214.385,00 euros a
l’exercici 2018.
El principal concepte de despesa correspon amb el cànon a satisfer al Catsalut per
la utilització de l’edifici situat al carrer Bèlgica 5 d’Igualada, en virtut de
l’encàrrec de gestió de serveis d’atenció primària de salut en l’àmbit de l’àrea
bàsica de salut (ABS) Igualada 2 (veure nota 12.5) firmat el dia 1 de novembre
del 2016, i amb una durada màxima de 10 anys .
Segons aquest conveni, el Consorci haurà de fer efectiu al Catsalut un cànon
anual de 77.669,00 euros per la part de l’edifici corresponent al CAP. Aquests
imports s’incrementaran al gener de cada any en un 3%, d’acord amb el contracte
de manteniment vigent entre Infraestructures i el Catsalut. El cànon estarà vigent
en tant el Consorci presti els serveis en base l’encàrrec de gestió de serveis
d’atenció primària. La despesa per aquest concepte ha estat de 84.871,00 euros al
2019.
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No existeix cap quota contingent reconeguda com a despesa en l’exercici.
L'entitat, a l'exercici 2019 i 2018, no té arrendaments operatius no cancel·lables
ni tampoc cap subarrendament.
8. INSTRUMENTS FINANCERS
8.1. Informació relacionada amb el balanç
8.1.1. Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el patrimoni del
grup, multigrup i associades
Les categories d’actius financers a llarg termini es detallen a continuació:
Instruments de
patrimoni
Categoria
Préstecs i partides a cobrar
Actius disponibles per la venda
- Valorats a cost

2019
0,00

2018
0,00

50.000,00 50.000,00

Total

50.000,00 50.000,00

Crèdits, derivats i
altres
2019
8.940,50

2018
8.940,50

Total
2019
8.940,50

2018
8.940,50

0,00

0,00 50.000,00

50.000,00

8.940,50

8.940,50 58.940,50

58.940,50

La inversió en instruments de patrimoni a llarg termini correspon a 50 accions del
Consorci de Salut i Social de Catalunya S.A per un valor nominal de 1.000 euros
cadascuna desemborsades al 100 % per part de la Fundació Sanitaria d’Igualada,
traspassades al Consorci per raó de la subrogació d’activitat, corresponents a un
1,42% del seu capital social.
Les altres partides a cobrar corresponen als imports desemborsats de fiances i
dipòsits per part de l’entitat, les quals, degut a les seves especials característiques,
es valoren per l’import desemborsat.
8.1.2. Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del
grup, multigrup i associades
Les categories d’actius financers a curt termini es detallen a continuació:
Crèdits, derivats

Total

i altres
Categoria
Préstecs i partides a cobrar

2019

2018

2019

2018

389.955,45

406.389,79

389.955,45

406.389,79

Préstecs i partides a cobrar (grup i associades)

14.319.954,48

11.988.855,11

14.319.954,48

11.988.855,11

Total

14.709.910,07

12.395.244,90

14.709.910,07

12.395.244,90
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Préstecs i partides a cobrar
El detall d’aquesta partida és el següent:

Concepte

2019

Mútues i Companyies Asseguradores, particulars i altres clients
Altres deutors
Deteriorament de crèdits comercials
Total deutors

2018

591.945,75
10.596,31
-212.586,57

583.181,64
10.268,71
-187.060,56

389.955,49

406.389,79

El detall dels saldos a cobrar amb entitats del grup és el següent:

Concepte

2019

2018

Servei Català de la Salut (a)
SISPAP (b)
Servei Emergències Mèdiques (c)
ICS (d)
Consorci Laboratori Intercomarcal

13.951.528,39
162.282,06
166.066,47
21.629,00
18.448,66

11.652.598,74
136.217,47
171.399,90
16.040,18
12.598,82

Total deutors

14.319.954,58

11.988.855,11

(a) Servei Català de la Salut.
El saldo del Servei Català de la Salut, inclou la facturació presentada fins el 31
de desembre pendent de cobrament, les factures de regularització no presentades
a 31 de desembre al Servei així com l’import estimat de clàusules que encara no
han estat presentades segons el següent detall:

Servei Català de la Salut (deutor)

2019
13.951.528,39

2018
11.652.598,74

Factures exercici pendents cobrament
Factures regularització activitat /tarifes de l'exercici
Previsió estades aguts a 31 de desembre (a facturar al gener)

10.810.295,96
2.941.940,24
199.292,19

10.572.366,70
878.889,70
201.342,34

(b) Direcció General de Protecció Social
Correspon al saldo pendent de cobrament de la Direcció General de Protecció
Social en virtut del conveni de col·laboració amb motiu de la gestió del servei de
valoració del grau de discapacitat i del grau de dependència de l’Alt Penedès,
l’Anoia i el Garraf.
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Aquest conveni de col·laboració és d’aplicació a partir del 1 de gener de 2019
fins el 31 de desembre de 2019 prorrogable, previ acord entre ambdues parts,
d’acord amb la normativa vigent i les disponibilitats pressupostàries.
(c) Servei d’Emergències Mèdiques (SEMSA)
Correspon al saldo pendent de cobrament del Servei d’Emergències Mèdiques pel
conveni de prestació de serveis signat entre el Consorci i el Servei d’Emergències
Mèdiques el 1 de juliol de 2017 pel qual el Consorci s'obliga a la prestació de
serveis assistencials d'emergència a la base ubicada a l'Hospital d'Igualada
(assistència als accidentats i malalts crítics en el mateix lloc on es produeixi
l'accident o emergència mèdica i trasllat assistit interhospitalari de malalts
crítics).
Aquest conveni entra en vigor el 1 de juliol de 2017 i serà vigent per un període
de 4 anys, prorrogable anualment fins a dues vegades, essent la seva durada
màxima de sis anys.
8.1.3.- Classificació dels actius financers per venciments
El venciment dels actius financers a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent:

Classe
Inversions financeres
- Instruments de patrimoni
- Altres actius financers
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
- Clients per ventes i prestacions de serveis
- Clients d'empreses del grup i associades
Total

Venciment a 31.12.19
2 anys 3 anys 4 anys

1 any

5 anys

>5 anys

Total

0,00
0,00
0,00 8.940,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 50.000,00
0,00
0,00

389.955,49
0,00
14.319.954,58
0,00
14.709.910,07 8.940,50

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
389.955,49
0,00
0,00 14.319.954,58
0,00 50.000,00 14.768.850,57

Venciment a 31.12.18
2 anys 3 anys 4 anys 5 anys

Classe
Inversions financeres
- Instruments de patrimoni
- Altres actius financers
Deutors comercials i altres comptes a cobrar
- Clients per ventes i prestacions de serveis
- Clients d'empreses del grup i associades

1 any

406.389,79
11.988.855,11

Total

0,00
0,00
0,00 8.940,50

>5 anys

50.000,00
8.940,50

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

406.389,79
11.988.855,11

12.395.244,90 8.940,50

0,00

0,00

0,00 50.000,00

12.454.185,40
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8.1.4.- Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit
Durant l’exercici 2019 s’ha procedit a actualitzar els saldos de dubtós cobrament,
registrant-se la corresponent dotació per a tots aquells saldos amb antiguitat
superior a 6 mesos, sense incloure els corresponents amb el Servei Català de la
Salut ni aquells tercers amb els que existeixin convenis de reconeixement i
satisfacció de deute (veure nota 8.2. per a més informació).
8.1.5.- Passius financers a llarg termini
El detall dels passius financers a llarg termini és el següent:

Deutes amb entitats de crèdit

Derivats i altres

Total

Categoria
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Dèbits i partides a pagar 10.868.418,26 13.042.102,26 2.718.175,89 3.057.948,02 13.586.594,15 16.100.050,28
Derivats de cobertura
0,00
0,00 1.736.280,39 2.077.664,18 1.736.280,39 2.077.664,18
Total

10.868.418,26 13.042.102,26 4.454.456,28 5.135.612,20 15.322.874,54 18.177.714,46

El detall dels passius financers a llarg termini és el següent:
Saldo
31/12/2019

Saldo
31/12/2018

Préstec BBVA (a)
Valoració SWAP (b)

10.868.418,26
1.736.280,39

13.042.102,26
2.077.664,18

Deute amb entitats de crèdit

12.604.698,65

15.119.766,44

2.718.175,89

3.057.948,02

15.322.874,54

18.177.714,46

Concepte

Deute amb entitats del grup (c)
Total passius financers a llarg termini

a) En data 19 de novembre de 2003 es va formalitzar un crèdit sindicat amb
el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, S.A. i l’Institut Català de Finances,
mitjançant el qual es posava a disposició del Consorci Sanitari de l’Anoia
l’import de 41.300.000 € a parts iguals. Amb aquest crèdit es penyoren els
drets de cobrament del Servei Català de la Salut o de la Generalitat de
Catalunya.
Aquest crèdit s’amortitzarà mitjançant 18 pagaments anuals iguals i
consecutius de 2.173.684,21 € cadascú, el primer del qual tindrà lloc el dia
19 de novembre de 2007, i un pagament de 2.173.684,22 € el dia 19 de
novembre de 2025. El tipus d’interès aplicat és Euríbor 90 dies més
0,40%.
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b) En data 5 de març de 2009 es signa amb Caja Madrid un contracte de
cobertura de fluxos d’efectiu sobre el préstec referit a l’apartat a) anterior.
L’import nominal del “swap” es de 34.778.947,79 euros, l’inici és fixa el
19 de novembre de 2009 i el venciment el 19 de novembre de 2025.
Mitjançant aquest contracte el Consorci paga un tipus fix del 3,53%
trimestralment començant el 19 de febrer de 2010 en tant que Caja Madrid
paga el Euribor a 3 mesos.
El saldo de la taula anterior es correspon amb el valor raonable d’aquesta
operació de cobertura a 31 de desembre de cada exercici.
c) En data 27 de desembre de 2012 es signa contracte de préstec entre la
Generalitat de Catalunya i el Consorci Sanitari de l’Anoia per un total de
11.515.700,53 euros, derivat de la sol·licitud de la primera a
l’Administració General de l’Estat en el mecanisme extraordinari de
finançament de proveïdors de les Comunitats Autònomes. Amb aquest
préstec es satisfà la majoria del deute del Consorci amb proveïdors a 31 de
desembre de 2011.
Aquest préstec tindrà una durada de 10 anys comptats a partir del 26 de
juny de 2012 i s’amortitzarà mitjançant el pagament de 32 quotes
trimestrals (la primera el 26 de setembre de 2014). Excepcionalment la
primera liquidació d’interessos (26 de març de 2013) correspondrà als tres
primers períodes de liquidació d’interessos aplicant un 5,912% al primer
període i un 5,475% al segon i tercer període. Per a la resta de períodes el
tipus d’interès a aplicar serà de Euribor a 3 mesos més el cost de
finançament del Tesoro Público per al mateix termini més un marge
màxim de 145 punts bàsics.
El 27 de desembre de 2013 i el 26 de juny de 2014 el Consorci va destinar
íntegrament l’aportació de la Generalitat derivada del conveni per
finançar dèficits acumulats a amortitzar anticipadament aquest préstec
(veure nota 9). Per aquest motiu, en data 26 de setembre de 2014 es
modifica el contracte de préstec anterior de tal forma que les quotes
trimestrals d’amortització a partir del 26 de març de 2015 seran de
117.880,52 euros.
En data 23 d’abril de 2015 el Departament d'Economia i Finances
comunica a l'entitat que, d'acord amb l'establert a la disposició addicional
setena del Reial Decret Llei 17/2014 de 26 de desembre, de mesures de
sostenibilitat de les comunitats autònomes i entitats i altres de caràcter
econòmic , les operacions que s'haguessin formalitzat amb càrrec al Fons
de pagament a proveïdors 2 tindran un tipus d’interès del 0%. Donat que
el CSA tenia formalitzat aquest préstec de 11,5 M amb la Generalitat,
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l'import previst destinar a interessos al 2015 queda reduït a 1.929,80 euros.
L'estalvi sobre el previst (131.908,42 euros) es va destinar a amortització
anticipada del préstec. En conseqüència, l'import amortitzat al 2015 per
aquest préstec va ser de de 603.430,50 euros.
En data 11 de desembre de 2018 es formalitza una addenda al contracte de
préstec per la qual el venciment del préstec serà el 27 de desembre de
2028.
A 31 de desembre de 2019 el capital pendent de retornar d’aquest préstec
és de 1.583.812,16 euros, sent la quota d’amortització anual de capital de
175.979,20 euros (veure 8.1.6).
En data 30 de desembre de 2015 es signa contracte entre el Consorci i la
Generalitat de Catalunya per import de 4.094.821,33 euros, derivat de
l’adhesió de la Generalitat al mecanisme del Fons de Liquiditat Autonòmic
(FLA). Es pacta el seu venciment el 31 de desembre de 2016 com a màxim
i un interès del 0,00% els sis primers mesos i del 0,834% en endavant. Per
Acord de Govern de data 29 de novembre de 2016 es modifica l’Acord
anterior, establint-se un termini màxim de 5 anys (amb venciment màxim
31 de desembre de 2020). L’amortització serà lineal en cinc quotes anuals,
la primera el 31 de desembre de 2016. La liquidació d’interessos serà
anual, establint-se un tipus d’interès del 0,00% durant els primers sis
mesos i del 0,834% dels sis mesos endavant.
En data 11 de desembre de 2018 es formalitza una addenda al contracte de
préstec per la qual el venciment del préstec serà el 31 de desembre de
2028.
A 31 de desembre de 2019 el capital pendent de retornar d’aquest préstec
és de 1.474.135,68 euros, sent la quota d’amortització anual de capital de
163.792,56 euros (veure 8.1.6).
Durant l’exercici 2019 no ha estat impagada cap quota dels deutes anteriors ni
s’ha sol·licitat cap ajornament.
8.1.6.- Passius financers a curt termini
El detall dels passius financers a curt termini és el següent:

Deutes amb entitats de
crèdit

Derivats i altres

Total

Categoria
2019
2018
2019
2018
2019
2018
Dèbits i partides a pagar
2.242.238,51 2.252.750,67 14.370.815,11 12.223.482,23 16.613.053,62 14.476.232,90
Dèbits i partides a pagar amb entitats del grup
0,00
0,00 5.970.501,49 5.947.830,87 5.970.501,49 5.947.830,87
Total

2.242.238,51 2.252.750,67 20.341.316,60 18.171.313,10 22.583.555,11 20.424.063,77

ϯϬ




El detall dels passius financers a curt termini és el següent:

Saldo
2019

Concepte

Saldo
2018

Préstec BBVA (a)
Interessos meritats de deutes (b)

2.173.678,77
68.559,74

2.173.678,77
79.071,90

Deutes amb entitats bancàries a curt termini

2.242.238,51

2.252.750,67

Import disposat pòlissa corporativa (Cash-pooling Generalitat)
Préstec ICO Generalitat
Préstec FLA Generalitat

3.768.381,76
175.979,10
163.792,85

4.024.232,14
175.979,20
163.792,56

Deute amb entitats del grup (c)

4.108.153,71

4.364.003,90

10.834.944,43

8.492.567,78

Creditors entitats del grup (d)

1.862.347,78

1.583.826,97

Remuneracions pendents de pagament (e)

1.657.065,32

1.853.497,68

Personal

1.657.065,32

1.853.497,68

961.513,83
895.865,17
4.737,70
-310,51

884.384,26
976.543,25
3.498,39
-310,51

Creditors comercials

Hisenda pública creditora per IRPF (f)
Organismes de la Seguretat Social Creditors (g)
Hisenda pública creditora per IVA
Altres
Administracions públiques creditores

1.861.806,19

1.864.115,39

Altres deutes no comercials (personal i AAPP)

3.518.871,51

3.717.613,07

16.999,17

13.301,38

22.583.555,11

20.424.063,77

Fiances i dipòsits rebuts a curt termini
Total deutes a curt termini

a) Els deutes a curt termini corresponen a l’import a retornar durant l’exercici
següent corresponents al préstecs relacionats al punt 8.1.5.
b) Correspon als interessos dels diferents deutes contrets pel Consorci
(préstecs amb entitats financeres i la Generalitat de Catalunya) meritats
durant 2019 i 2018 i que es satisfan al 2020 i 2019 respectivament.
c) El deute a curt termini amb la Generalitat de Catalunya per operacions de
finançament està integrat pels següents conceptes:

ϯϭ




• En data 10 de març de 2008 es signa l’adhesió del Consorci al
sistema de tresoreria corporativa de la Generalitat de Catalunya
(Cash-Pooling). La disposició de la pòlissa corporativa tindrà un
cost mig diari de Euribor a 1 mes més un diferencial del 0,08%. Els
interessos es liquidaran semestral, trimestral o mensualment segons
les disponibilitats de la Tresoreria Corporativa.
El 7 de novembre de 2019 la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya acorda prorrogar l’autorització al Consorci per a disposar
de la pòlissa corporativa fins a un import màxim de 5.000.000
euros, des del dia 11 de novembre de 2019 fins al dia 8 de
novembre de 2020 S’aplicarà un tipus d’interès fix del 0,011% fins
al 26 de juliol de 2020. Passada aquesta data el cost serà el que es
derivi de la pòlissa de tresoreria vinculada al cash pooling.
Addicionalment s’aplicarà un cost del 0,75% sobre l’import
autoritzat de la línia de crèdit d’acord amb el conveni de cash
pooling formalitzat per la Generalitat de Catalunya.
• Import a satisfer a curt termini dels préstecs amb la Generalitat
descrits a la nota 8.1.5. anterior.
d) El detall dels proveïdors del grup és el següent:

Concepte
Servei Català de la Salut

Saldo

Saldo

31/12/2019

31/12/2018

0,00

0,00

Institut Català de Salut

49.669,47

37.568,45

Banc de Sang i Teixits

235.943,70

242.003,41

98.743,12

93.495,60

Institut Català d’Oncologia
Consorci Laboratori Intercomarcal

1.239.237,10 1.210.759,51

Consorci Corporació Sanitaria Parc Taulí
Total

238.754,39

(*)

1.862.347,78 1.583.826,97

(*) El saldo de Corporació Sanitària Parc Taulí era de 186.678,47 euros que figurava
dintre de l’epígraf “proveïdors”.
.El saldo amb el SCS correspon bàsicament a l’import pendent de satisfer

pels arrendaments descrits a la nota 7.2.
La despesa registrada per compres o recepció de serveis per part
d’aquestes entitats als exercicis 2019 i 2018 és:
Despesa
2019

Tercer
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Despesa
2018


Servei Català de la Salut
Institut Català de Salut
Banc de Sang i Teixits
Institut Català d’Oncologia
Consorci Laboratori Intercomarcal
Corporació Sanitària del Parc Taulí

82.399,04
105.488,00
396.679,84
103.592,12
2.903.545,13
344.061,19

79.999,07
105.155,00
434.507,91
93.495,60
2.510.925,70
283.560,71

Total

3 .9 3 5 .7 6 5 ,3 2

3 .5 0 7 .6 4 3 ,9 9

e) El detall de les remuneracions pendents de pagament és el següent:

Concepte

Saldo

Saldo

31/12/2019

31/12/2018

a) Plusos desembre (dissabte, diumenge, festiu i nadal/cap d'any)
b) Periodificació paga extra juny
c) Complement atenció continuada

136.900,00
860.000,00
59.500,00

88.600,00
775.586,73
61.500,00

d) Provisió D.P.O. a satisfer any següent

396.000,00

330.000,00

e) Provisió increment (endarreriments)

77.900,00

490.526,19

f) Nòmines pendents pagament desembre

16.166,24

8.958,68

g) Altres
h) Provisió paga extra Nadal 2012 no satisfeta per RDL 20/2012
(interessos de demora)

46.583,23

34.310,23

64.015,85

64.015,85

1.657.065,32

1.853.497,68

Total

f) El saldo de Hisenda Pública creditora correspon a les retencions
efectuades per l’Impost de l’IRPF de personal laboral i treballadors del
mes de desembre que es satisfà al gener de l’exercici següent.
g) El saldo amb Organismes de la Seguretat Social Creditors a 31 de
desembre correspon amb les assegurances socials del mes desembre que es
liquida al mes de gener de l’any següent.
8.1.7. Classificació dels passius financers per venciments
El venciment estimat dels passius financers és el següent:

Classe

1 any

2 anys

Venciment a 31-12-19
3 anys
4 anys

5 anys

>5 anys

Total

Deutes
- Deutes amb entitats de
Crèdit
- Creditors per
arrendament financer
- Derivats
- Altres passius financers
Deutes amb empreses
del grup i associades
Creditors comercials i

2.242.238,51

2.173.682,16

2.173.682,16

2.173.682,16

2.173.682,16

2.173.689,62

13.110.656,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1.736.280,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.736.280,39

16.999,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16.999,17

4.108.153,71

339.771,95

339.771,95

339.771,95

339.771,95

1.359.088,09

6.826.329,60
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altres comptes a pagar
- Proveïdors

10.884.613,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.884.613,90

- Proveïdors, empreses
del grup i associades
- Creditors varis

1.812.678,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.812.678,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Personal

1.657.065,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.657.065,32

- Administracions
públiques
Total

1.861.806,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.861.806,19

22.583.555,11

2.513.454,11

2.513.454,11

2.513.454,11

2.513.454,11

5.269.058,10

37.906.429,65

5 anys

>5 anys

Classe
Deutes
- Deutes amb entitats de
Crèdit
- Creditors per
arrendament financer
- Derivats
- Altres passius financers
Deutes amb empreses del
grup i associades
Creditors comercials i
altres comptes a pagar
- Proveïdors
- Proveïdors, empreses
del grup i associades
- Personal
- Administracions
públiques
Total

1 any

2 anys

Venciment a 31-12-18
3 anys
4 anys

Total

2.252.750,67

2.173.682,16

2.173.682,16

2.173.682,16

2.173.682,16

4.347.373,62

15.294.852,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
13.301,38

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.077.664,18
0,00

2.077.664,18
13.301,38

4.364.003,90

339.771,76

339.771,76

339.771,76

339.771,76

1.698.860,98

7.421.951,92

8.492.567,78
1.583.826,97

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8.492.567,78
1.583.826,97

1.853.497,68
1.864.115,39

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.853.497,68
1.864.115,39

20.424.063,77

2.513.453,92

2.513.453,92

2.513.453,92

2.513.453,92

8.123.898,78

38.601.778,23

8.2.- Informació relacionada amb el compte de pèrdues i guanys i patrimoni
net
Segons es diu a la nota 8.1.4. a 31 de desembre de 2019 hi ha registrada una
provisió per insolvències comercials per un import de 212.586,57 euros.
El moviment dels comptes correctors representatius de les pèrdues per
deteriorament originades pel risc de crèdit durant l’exercici 2019 i 2018 és el
següent:
Variació provisions crèdits comercials

Saldo
31.12.18

Insolvències de tràfic

187.060,56

40.805,34

-15.279,33

212.586,57

Total correccions per deteriorament

187.060,56

40.805,34

-15.279,33

212.586,57

Variació provisions crèdits comercials

Saldo
31.12.17

Insolvències de tràfic

171.427,13

39.523,94

-23.890,51

187.060,56

Total correccions per deteriorament

171.427,13

39.523,94

-23.890,51

187.060,56
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Dotacions

Dotacions

Aplicacions

Aplicacions

Saldo
31.12.19

Saldo
31.12.18



L’import reconegut com a pèrdua efectiva per la valoració del swap al compte de
resultats de l’exercici 2019 ha estat de 580.910,41 euros i de 651.639,35 euros al
2018.

9.- FONS PROPIS
El moviment experimentat durant l’exercici, per les partides que composen els
Fons Propis és el següent:
Concepte
Aportació entitats fundacionals
Aportació neta subrogació FSI
Rtats. Negatius exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Reserves per aplicació nou pla comptabilitat
Pèrdues i Guanys
TOTAL FONS PROPIS

Saldo
Distribució
31.12.18
Altes
Resultat ex. Ant.
924.405,01
0,00
0,00
(20.316.826,81)
0,00
0,00
4.999.077,19
0,00
442.228,32
4.906.578,56 339.611,44
0,00
(855.509,23)
0,00
0,00
442.228,32 472.575,36
(442.228,32)
(9.900.046,96) 812.186,80

0,00

Saldo
31.12.19
924.405,01
(20.316.826,81)
5.441.305,51
5.246.190,00
(855.509,23)
472.575,36
(9.087.860,16)

Les entitats consorciades que participen en el Consorci Sanitari de l’Anoia són:
• Servei Català de la Salut.
• Ajuntament d’Igualada.
• Consell Comarcal de l’Anoia.
En l’escriptura de constitució del Consorci, s’estableix com a compromisos dels
ens consorciats els següents:
• L’Ajuntament d’Igualada cedirà gratuïtament i lliure de càrregues una
finca, en la qual s’ubicarà el nou hospital i facilitarà l’obtenció dels
corresponents permisos d’obres i d’activitat.
• El Consell Comarcal de l’Anoia col·laborarà en el finançament dels
projectes d’urbanització i d’obres.
• El Servei Català de la Salut facilitarà la construcció, equipament i posada
en funcionament del centre sanitari, d’acord amb les previsions que
s’estableixin en el Pla Funcional del nou hospital.
En data 29 de juny de 2000, el Ple Ordinari del Consell Comarcal de l’Anoia va
aprovar l’aportació anual al Consorci d’una quantitat equivalent al 0,25% del seu
pressupost d’ingressos. En data 2 de novembre de 2006, el Consell Comarcal de
l’Anoia va efectuar una aportació corresponent als exercicis 2001 a 2005 per un
import total de 11.850,24 €. Durant el 2007 l’aportació va ser de 2.142,96 euros.
A l’exercici 2009 es van fer efectives les aportacions corresponents als anys 2008
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i 2009 per import de 2.275,46 euros i 2.297,31 euros respectivament. Durant
l’exercici 2010 no es van fer aportacions. Al 2011 l’import aportat va ser de
2.317,01 euros, corresponent a l’aportació 2010 no realitzada. Des de l’exercici
2012 no s’ha fet cap aportació.
L’Ajuntament d’Igualada, en l’any 2005 va efectuar la cessió gratuïta d’una
finca situada al polígon industrial d’aquest municipi de 23.780 m2, destinada a
equipament sanitari assistencial i de naturalesa bé patrimonial, segons escriptura
número 502 de data 3 de febrer de 2006 davant el Notari d’Igualada D. José
Bauzá Gayá. El valor d’aquesta finca s’establia en 953.995,53 €.
En l’exercici 2006 es va fer una permuta de terrenys amb l’Ajuntament
d’Igualada que va comportar una minoració del valor de la finca on es troba
ubicat el nou hospital, i en conseqüència de l’aportació efectuada per
l’Ajuntament d’Igualada al Consorci Sanitari de l’Anoia per un import de
50.473,50 €, essent el valor total de l’aportació de 903.522,03 €.
En data 29 d’agost de 2013 es signa conveni de col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Salut i del Servei Català
de la Salut i el Consorci Sanitari de l’Anoia, pel qual la Generalitat realitzarà una
aportació de capital a favor del Consorci fins un màxim de 7.979.285 euros,
destinats a compensar el dèficit generat entre els exercicis 2007 i 2011 pel
Consorci. Aquesta aportació s’ha fet a parts iguals entre 2013 i 2014 i comporta
el compromís del Consorci d’assegurar l’equilibri pressupostari i d’explotació
que permeti la viabilitat del centre i mantenir la política d’austeritat impulsant
mesures orientades a la millora de la productivitat i a la contenció de la despesa.
En reunió de data 31 de març de 2015 el Consell Rector aprova destinar aquestes
aportacions a compensar resultats negatius d’exercicis anteriors.
Les altes de l’exercici 2019 de l’epígraf “altres aportacions de socis” corresponen
a l’aportació destinada a l’amortització de l’anualitat 2019 dels préstecs amb la
Generalitat de Catalunya (veure notes 8.1.5 i 8.1.6) d’acord amb la resolució del
Director del Catsalut de data 9 de desembre de 2019.
L’import a 31.12.18 es correspon amb les aportacions realitzades pel SCS al
Consorci amb objecte de fer front al pagament de l’amortització de les anualitats
2014 a 2018 del préstec amb el BBVA subrogat de la Fundació Sanitaria
d’Igualada.
10.- EXISTÈNCIES
La composició del saldo d'existències a 31 de desembre de 2019 i 2018 és la
següent:
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Existències
Medicaments i anàlegs
Material sanitari
Material consum i repòs
Altres aprovisionaments
Instrumental i utillatge
Roberia
Compres productes propis medicaments
Inventari de Plantes (Serveis assistencials)
Total

2019
489.912,07
32.073,21
359.435,43
32.162,15
108.334,82
8.205,62
10.828,70
155.746,58
1.196.698,58

2018
490.034,68
62.403,47
347.341,73
35.157,04
92.900,04
22.592,61
10.805,42
153.351,82
1.214.586,81

No s’han activat despeses financeres ni existeixen limitacions en la disponibilitat de
les existències del Consorci.
Tampoc ha estat necessari efectuar cap correcció per deteriorament a l’exercici
2019 ni 2018.
11.- SITUACIÓ FISCAL
El Consorci, per la seva naturalesa jurídica li és d’aplicació el règim d’entitats
parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats, regulat en el Capítol XIV de
la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats.
En base a la legislació vigent no ha estat comptabilitzat cap import per aquest
concepte.
En referència a l'Impost sobre el Valor Afegit, l'Entitat es troba exempta del
mateix per activitats sanitàries i assistencials, d'acord amb l'article 20 de la Llei
d'aquest impost. Tot i això, aquesta exempció no abasta altres activitats que pot
desenvolupar l'Entitat.
Atès l'exposat en el paràgraf anterior, ha estat liquidat l'I.V.A. per activitats no
assistencials.
L'Entitat ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda de les
Persones Físiques, sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball i
activitats professionals, com a substitut del subjecte passiu.
D’acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries no
poden considerar-se definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un
període de quatre anys o hagin estat objecte d'inspecció per part de
l’Administració d'Hisenda. Si bé els criteris que han estat utilitzats en la
preparació de les liquidacions fiscals poden no ser coincidents amb els de la
Inspecció de Tributs, la entitat considera que els possibles recàrrecs o sancions
que podrien produir-se, no serien significatius.
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12. INGRESSOS I DESPESES


12.1.- Detall dels consums de matèries primeres

Concepte
Compres nacionals
Total compres
Variació existències
Consums

2019
Existències
14.182.768,51
14.182.768,51
17.981,34
14.200.749,85

2018
Existències
13.756.280,48
13.756.280,48
6.289,38
13.762.569,86

12.2.- Detall dels treballs realitzats per altres empreses
L’import comptabilitzat com a treballs realitzats per altres empreses presenta el
següent detall:
Concepte

2019

Consorci Laboratori Intercomarcal (proves)
Serveis assistencials
Productes intermedis
Anàlisis exteriors
Biòpsies exteriors
Serveis de bugaderia
Serveis de neteja
Servei d'alimentació hospital
Servei d'alimentació extres
Manteniment instal·lacions i apa
Manteniment informàtica
Serveis de gestió i administra
Servei de manteniment instal·lacions
Altres despeses assistencials
Manteniment Hard central
Manteniment Hard client
Altres treballs i serveis exteriors
Treballs realitzats per altres empreses

2018

2.174.865,43
679.789,71
615.057,88
253.932,20
366.404,06
217.151,97
1.584.985,44
658.622,01
794,21
384.004,84
284.092,36
6.782,99
942.017,88
204.959,67
89.158,67
25.145,60
153.398,46
8.641.163,38

1.899.589,15
549.476,32
610.727,48
202.623,81
332.501,19
173.639,15
1.486.221,53
636.845,72
3.527,83
465.465,05
244.232,65
375,65
942.017,88
198.321,49
87.236,89
37.779,78
119.690,04
7.990.271,61

12.3.- Detall de les càrregues socials
El detall de les càrregues socials comptabilitzades és el següent:

Concepte

2019

2018

Seguretat social empresa
Altres despeses socials

8.731.642,52
129.507,45

8.436.662,58
118.084,95

Càrregues socials

8.861.149,97

8.554.747,53
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12.4.- Detall de despesa per serveis exteriors
El detall de la despesa per serveis exteriors és el següent:
Concepte
Arrendaments i cànons
Reparació i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris
Publicitat i relacions públiques
Subministraments
Altres serveis
Total serveis exteriors

2019
183.215,67
179.547,05
150.965,36
47.954,65
137.362,70
3.450,64
4.483,47
915.442,60
978.854,35
2.601.276,49

2018
214.385,00
273.729,38
85.950,42
57.041,55
140.305,91
2.706,99
5.821,39
807.401,86
898.904,76
2.486.247,26

“Altres serveis” recull principalment la despesa de vigilància per 626.901,51
euros al 2019 (601.707,43 euros al 2018).
12.5.- Detall de l’import net de la xifra de negocis i altres ingressos
d’explotació
Concepte

2019

Servei Català de la Salut (hospitalària)
Activitat hospitalària i ambulatòria, CCEE, CMA, H. dia i urgències (aguts)
Pròtesis
Tècniques, tractaments i procediments específics
Rehabilitació
Programes d'especial interès pel Departament de Salut
Medicació especial
Hemodiàlisi
Programa Vida als Anys
Salut Mental
Pla de Salut
Altres programes (docència)
Reducció llistes d'espera
Contraprestació resultats (hospitalària)
Resolució Paga Extra
Servei Català de la Salut (ambulatòria) EAP-2 Igualada (a)

2018

62.451.540,87 58.998.117,92
40.939.128,13 38.507.889,07
1.075.279,50
876.286,91
348.728,02
257.245,83
247.399,74
239.397,08
2.352.448,23 1.761.774,88
8.174.600,45 7.584.495,28
2.239.556,84 2.353.703,10
1.898.908,35 1.897.643,45
2.725.608,23 2.695.016,32
0,00
0,00
349.677,62
314.635,89
0,00
320.639,06
2.100.205,76 2.081.641,94
0,00
107.749,11
3.444.972,36

3.231.118,70

Institut Català de la Salut

115.496,32

101.762,38

Servei d'Emergències Mèdiques

695.883,70

679.486,11

ICASS (Vida als anys i Dependència PRODEP)

661.315,73

587.172,10

Particulars

124.925,95

134.675,23

1.841.237,47
893.861,76

1.844.547,60
923.419,67

Mútues i Companyies d'Assegurança
Accidents de trànsit
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Accidents laborals
Altres (escolars, esportives, lliures)

239.281,61
708.094,10

208.083,62
713.044,31

Ingressos per prestació serveis administratius i altres ingressos accessoris

605.910,78

606.432,40

TOTAL INGRESSOS ASSISTENCIALS I ALTRES

69.941.283,18 66.183.312,44

(a) Correspon als ingressos derivats del contracte de gestió de serveis d’atenció primària de
salut en l’àmbit de l’àrea bàsica de salut Igualada 2 al CAP 2 (veure nota 8.1.1).






13. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
La variació d’aquesta partida durant l’exercici 2019 ha estat la següent:
Concepte

Saldo 31.12.18 Dotacions Aplicacions Baixes Traspassos

Saldo
31.12.19

Premi de fidelització (a)

448.215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448.215,00

Provisions a Llarg termini

448.215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448.215,00

Provisions per litigis (b)

953.129,49 253.333,00

0,00

0,00

0,00

1.206.462,49

953.129,49 253.333,00
1.401.344,49 253.333,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.206.462,49
1.654.677,49

Provisions a Curt termini
Total provisions

El moviment de l’exercici 2018 va ser el següent:

Concepte

Saldo 31.12.17 Dotacions Aplicacions

Baixes

Traspassos Saldo 31.12.18

Premi de fidelització (a)

448.215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448.215,00

Provisions a Llarg termini

448.215,00

0,00

0,00

0,00

0,00

448.215,00

Provisions per litigis (b)

690.413,36 273.000,00

-10.283,87

0,00

953.129,49

690.413,36 273.000,00
1.138.628,36 273.000,00

0,00 -10.283,87
0,00 -10.283,87

0,00
0,00

953.129,49
1.401.344,49

Provisions a Curt termini
Total provisions

(a) El saldo a 31 de desembre correspon a l’estimació d’aquest compromís
acreditat pel personal del Consorci a aquesta data (veure nota 4.11).
(b) El saldo a 31 de desembre de 2019 i 2018 presenta la següent composició:
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Demora pagament proveïdors
Provisió inclusió conceptes variables en paga de vacances (*)

2019
17.129,49
1.189.333,00

2018
17.129,49
936.000,00

Provisions a curt termini

1 .2 0 6 .4 6 2 ,4 9

953.129,49

(*) Provisions per l’estimació de la inclusió a la paga de vacances de
conceptes que fins a la data no s’incloïen a la mateixa, derivat de la
demanda sectorial i de la individual del sindicat Metges de Catalunya
contra el CSA.
La demanda es fonamenta en que a la retribució de les vacances no
s’inclouen els conceptes següents:
 Plusos de dissabtes, diumenges, festius i plus festius especial.
 El complement d’atenció continuada.
 Les guàrdies o retribució de la jornada complementària d’atenció

continuada.
En data 2 de febrer de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
dicta sentència en el sentit de que s’han d’integrar a la retribució de les
vacances anuals els conceptes esmentats anteriorment, a excepció del plus
festiu especial.
En data 4 de juliol de 2019 la Sala de lo Social del Tribunal Suprem dicta
sentència sobre el conflicte sectorial ratificant l’anterior.
Per a l’estimació de l’impacte, el Consorci ha considerat l’import satisfet
per conceptes com plus dissabte, diumenge, festiu, guàrdies i complement
d’atenció continuada durant l’exercici i s’ha dividit entre 11 mesos.
L’import correspon a la provisió per aquest concepte per als anys 2015,
2016, 2017, 2018 i fins novembre 2019, donat que al mes de desembre de
2019 ja es prorratejen en nòmina els conceptes considerats a la sentència.
El Consorci preveu fer efectiu el seu pagament a finals del 2020.
14. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
Les operacions del Consorci Sanitari de l’Anoia es regeixen per les lleis relatives
a la protecció del medi ambient i la seguretat i salut del treballador. L’Entitat
considera que compleix substancialment aquestes lleis i que manté procediments
dissenyats per fomentar i garantir el seu compliment.
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El Consorci ha adoptat les mesures oportunes en relació amb la protecció i
millora del medi ambient i la minimització, en el seu cas, del impacte ambiental,
complint amb la corresponent normativa vigent.
Es van realitzar accions en la producció de calor durant el 2013 que generen un
estalvi energètic cada any. Des d’aleshores aquestes actuacions han estat les
següents:
• Independització dels circuits de producció d’aigua calenta sanitària i de
calefacció per poder regular de forma independent la temperatura
d’impulsió o producció d’aquest dos circuits, adequant-la a la demanda
existent i sense dependre una de l’altre.
• Instal·lació de comptadors energètics al circuit de climatització d’aigua
calenta i comptadors de gas a l’entrada de cadascuna de les calderes
instal·lades a l’Hospital, per comptar l’energia subministrada al fluid i el
gas natural consumit i així veure el rendiment que s’està obtenint en cada
caldera.
• Sistema de control i regulació específic per la producció de calor, de tal
manera que podem controlar i canviar les consignes de producció, a la
vegada que podem analitzar el rendiment efectiu de cada caldera segons
els paràmetres de funcionament del moment.
També podem relacionar altres mesures d’estalvi energètic realitzades abans del
2019, i que han representat un estalvi en el consum o un ingrés econòmic durant
aquest any:
• Les plaques solars tèrmiques per Aigua Calenta Sanitària aporten
anualment un estalvi energètic aproximat de 161.800 KWh de gas.
• Les plaques solars fotovoltaiques han produït una energia aproximadament
de 15.303 KWh.
• Com aprofitament de les aigües netes residuals tenim una instal·lació per
recuperar l’aigua de rebuig de la planta d’hemodiàlisi i alimentar els
fluxos del serveis públics i de treballadors.
• Aquest grup d’actuacions que relacionem a continuació han anat
encaminades a aconseguir un estalvi en el consum elèctric, concretament
o Seguiment i anàlisi diari de les dades dels comptadors energètics
instal·lats a les plantes refredadores, derivant ens diverses
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actuacions i ajustos continus efectuats sobre la producció de fred
per maximitzar el rendiment de les refredadores.
o Instal·lació de detectors de presència i interruptors temporitzats per
il·luminació en determinades zones (vestuaris, lavabos...).
o Canvi de controladors de climatització totalment lliures en la
regulació de les consignes de temperatura, per altres amb limitació
de regulació controlada amb el Sistema de Gestió Tècnica
Centralitzada.
o Instal·lació d’interruptors crepusculars en diferents zones per
aprofitar la il·luminació natural.
Al 2019 s’ha iniciat una campanya de reducció de plàstic, amb diverses accions
associades:
• Eliminació del plàstic a la cafeteria a partir del mes d’octubre, substitució
de tots els elements de plàstic subministrats a la cafeteria per elements
biodegradables.
• Substitució del material de parament de cuina de plàstic a les diferents
zones del hospital per material de paper o biodegradable.
L’impacte d’aquestes mesures son difícils de quantificar al 2019, ja que es van
portar en marxa a finals del període.
15.- SUBVENCIONS I DONACIONS


D’acord amb la Instrucció conjunta de la Intervenció General de la Direcció
General de Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya de 15 de juliol de 2009 es consideren subvencions de capital aquelles
aportacions de capital rebudes pel finançament de diverses inversions en
infraestructures sanitàries i la corresponent càrrega financera coberta per aquestes
aportacions.
La variació produïda durant l’exercici anterior i l’actual ha estat la següent:

Subvencions Traspassos a
Saldo
Concepte
Saldo 31.12.18
Rebudes
Resultats
31.12.19
Subvencions oficials de capital (aportacions construcció i equipament) 14.075.887,98 2.563.807,89 (1.227.489,22) 15.412.206,65
Subvencions oficials de capital (plaques solars)
28.666,53
0,00
(1.911,11)
26.755,42
Subvencions oficials de capital (heliport, plaques solars i sala de parts)
626.414,89
0,00
(29.337,91)
597.076,98
Altres subvencions i llegats
33.818,86
14.043,96
0,00
47.862,82
Subvencions, donacions i llegats rebuts
14.764.788,26 2.577.851,85 (1.258.738,24) 16.083.901,87
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Subvencions Traspassos a
Saldo
Concepte
Saldo 31.12.17
Rebudes
Resultats
31.12.18
Subvencions oficials de capital (aportacions construcció i equipament) 12.745.058,29 2.690.968,42 (1.360.138,73) 14.075.887,98
Subvencions oficials de capital (plaques solars)
30.577,64
0,00
(1.911,11)
28.666,53
Subvencions oficials de capital (heliport, plaques solars i sala de parts)
655.731,19
0,00
(29.316,30)
626.414,89
Cessió d'ús actius CAP Igualada Nord
195,82
0,00
(195,82)
0,00
Altres subvencions i llegats
33.818,86
0,00
0,00
33.818,86
Subvencions, donacions i llegats rebuts
13.465.381,80 2.690.968,42 (1.391.561,96) 14.764.788,26

Aportacions per inversió construcció nou hospital d’Igualada
En data 10 de juny de 2003, el Govern de la Generalitat de Catalunya va
prendre l’Acord mitjançant el qual s’autoritzà el Departament de Sanitat i
Seguretat Social i el Servei Català de la Salut per a realitzar despeses amb un
abast plurianual per un import total de 67.315.736 € amb l’objecte de col·laborar
en el finançament de la construcció i equipament d’un nou hospital al municipi
d’Igualada, mitjançant les oportunes aportacions de capital al Consorci Sanitari
de l’Anoia, distribuït en les anualitats següents:
- Any 2004: 418.042 €.
- Any 2005: 993.464 €.
- Any 2006: 4.308.206 €.
- De l’any 2007 a l’any 2025 (ambdós inclosos): 3.241.896 €.
Així mateix, s’autoritzà el Departament de Sanitat i Seguretat Social i el Servei
Català de la Salut per tal que estableixin un conveni amb el Consorci Sanitari de
l’Anoia amb l’objecte de col·laborar en el finançament de la construcció i
equipament de l’hospital d’Igualada, incloses les actuacions complementàries
necessàries per a la seva realització i el cost financer que se'n desprengui,
mitjançant les oportunes aportacions de capital.
En sessió de Govern del 15 d’abril de 2008 s’acorda modificar les aportacions
plurianuals a realitzar pel Departament de Salut, mitjançant el Servei Català de la
Salut aprovades pel Govern el 10 de juny de 2003 i que es detallen a la nota 12 de
la present memòria . Aquestes passen a ser les següents:
Anys
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Autoritzat 10/06/03

Nou (15/04/08)

418.042,00
993.464,00
4.308.206,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00

418.042,00
993.464,00
4.308.206,00
8.521.722,21
4.462.573,68
4.335.413,16
4.208.252,63
4.081.092,10
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Diferència
0,00
0,00
0,00
5.279.826,21
1.220.677,68
1.093.517,16
966.356,63
839.196,10


2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Total

3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00
3.241.896,00

3.953.931,58
3.826.771,05
3.699.610,53
3.572.450,00
3.445.289,47
3.318.128,95
3.190.968,42
3.063.807,89
2.936.647,37
2.809.486,84
2.682.326,32
2.555.165,79
2.428.005,26
2.300.841,75

712.035,58
584.875,05
457.714,53
330.554,00
203.393,47
76.232,95
(50.927,58)
(178.088,11)
(305.248,63)
(432.409,16)
(559.569,68)
(686.730,21)
(813.890,74)
(941.054,25)

67.315.736,00

75.112.197,00

7.796.461,00

En data 15 de desembre de 2014 es signa un nou conveni entre el Servei Català
de la Salut i el Consorci Sanitari de l’Anoia pel qual s'acorda incrementar en
2.877.747 euros l'import reconegut de les obres/equipaments de l'Hospital
d'Igualada i una minoració de 4.123.906,74 euros en les despeses financeres de
les operacions d'endeutament formalitzades per dur a terme l'execució de les
inversions en infraestructura previstes al conveni, resultant el nou quadre
d’aportacions:
Any
2.004
2.005
2.006
2.007
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025

Acord Govern 1504-08
418.042,00
993.464,00
4.308.206,00
8.521.722,21
4.462.573,68
4.335.413,16
4.208.252,63
4.081.092,10
3.953.931,58
3.826.771,05
3.699.610,53
3.572.450,00
3.445.289,47
3.318.128,95
3.190.968,42
3.063.807,89
2.936.647,37
2.809.486,84
2.682.326,32
2.555.165,79
2.428.005,26
2.300.841,75
75.112.197,00

Nou
418.042,00
993.464,00
4.308.206,00
8.521.722,21
4.462.573,68
4.335.413,16
4.208.252,63
4.081.092,10
3.953.931,58
3.826.771,05
3.699.610,53
3.072.450,00
2.945.289,47
2.818.128,95
2.690.968,42
2.563.807,89
2.536.647,37
2.409.486,84
2.282.326,32
2.330.165,79
2.328.005,26
2.201.935,01
70.988.290,26
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Diferència
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(500.000,00)
(500.000,00)
(500.000,00)
(500.000,00)
(500.000,00)
(400.000,00)
(400.000,00)
(400.000,00)
(225.000,00)
(100.000,00)
(98.906,74)
(4.123.906,74)



El Consorci Sanitari de l’Anoia procedeix al registre de les esmentades
aportacions de capital en el moment del seu cobrament o reconeixement de
l’obligació per part del Servei, cas de tenir confirmació, com aportacions de
subvencions de capital (d’acord al disposat al respecte per la circular de la
Intervenció General de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2009). Per
aquest motiu, no s’ha donat registre comptable a les aportacions compromeses
amb caràcter plurianual i pendents de cobrament, d’acord a l’Acord de Govern
anteriorment esmentat.
Addicionalment a les anualitats anteriors es va comptabilitzar a l’exercici 2007
un total de 10.273.000 euros segons Acord de Govern de 27 de desembre de 2006
per al finançament de la construcció del nou hospital.
Subvenció instal·lació plaques solars i plaques solars
Per resolució de la Directora de l’Institut Català d’Energia de data 4 de gener de
2008 s’atorga al Consorci una subvenció per import de 47.777,63 euros per cobrir
part de la inversió realitzada per la Societat a la instal·lació de plaques solars.
Amb data 27 de juliol de 2009 es signa un conveni pel qual el Consorci Sanitari
de l’Anoia es compromet a efectuar les inversions necessàries per a l’execució de
les obres de construcció de l’heliport a l’Hospital de Igualada i a la instal·lació de
les plaques solars per un import total de 1.121.686,51 euros, dels quals
893.326,93 euros corresponen a l’heliport i 228.359,58 euros a les plaques.
Cessió d'ús actius CAP Igualada Nord
Correspon amb la valoració dels actius inclosos en el conveni regulador de la
utilització per part del Consorci Sanitari de l’Anoia dels espais destinats a Centre
de Salut Igualada, de l’edifici construït per ICF Equipaments, SAU per encàrrec
del Servei Català de Salut de data 1 de novembre del 2016
L’import traspassat a resultats es correspon amb l’amortització comptabilitzada
dels mateixos, calculada en funció de la seva vida útil estimada.
16.- COMBINACIONS DE NEGOCIS I NEGOCIS CONJUNTS
El Consorci no participa en cap combinació de negoci, tals com unions temporals
d’empreses o comunitats de béns ni en negocis conjunts.
17.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Amb posterioritat al 31 de desembre de 2019, no s’ha produït cap fet que, per la
seva importància, requereixi la modificació dels presents Comptes Anuals.
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El 9 de març del 2020 va ingressar el primer pacient amb COVID positiva al
centre, incrementant exponencialment els casos fins a obligar a cancel·lar tota
l’activitat del centre programada no urgent. Es va confinar més del 40% de la
plantilla per malaltia o contacte estret amb pacients o treballadors, sent finalment
228 els treballadors contagiats, i la gran majoria reincorporats posterior a la seva
alta. Es va transformar el centre per donar assistència a pacients COVID,
modificant diferents zones per hospitalització, incrementat els llits per pacients
crítics, tot per donar assistència a la població de referencia del centre, havent
donat l’alta a 31 de maig del 2020, 789 pacients ingressats per aquesta patologia.
Aquest període suposarà una despesa molt important pel 2020,tant derivada de les
actuacions per reorganitzar activitats, espais, increment despesa de personal i
compra de material sanitari i d’equips de protecció individual. sense afectar al
2019. Si bé l’activitat derivada de l’atenció a malalts de COVID serà facturada al
Servei Català de la Salut amb els paràmetres que es determinin, l’activitat que no
s’ha pogut realitzar durant els mesos de màxima activitat de la pandèmia serà
difícilment recuperable. Si bé l’impacte econòmic a data actual (i previst per al
2020) no ha pogut ser encara quantificat, derivat de la pertinença de l’entitat al
sistema de salut pública de Catalunya, es considera que aquesta situació no
compromet el principi d’entitat en funcionament.

18.- INFORMACIÓ DE LES ENTITATS VINCULADES
Les operacions mantingudes amb entitats del grup (Servei Català de la Salut,
Institut Català d’Atenció Social i Ciutadania, Servei d’Emergències Mediques
SA, l’Institut Català de la Salut, l’Institut Català d’Oncologia, el Banc de Sang i
Teixits i el Consorci Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el
Garraf i la Corporació Sanitaria Parc Tauli així com els saldos al tancament com
a client, com a creditor per operacions de finançament i per aportacions de capital
es detallen a les notes 8, 9 i 15 de la present memòria.
El detall de les operacions amb entitats vinculades realitzades durant l’exercici
2019 i 2018 així com el saldo a 31 de desembre es presenta al següent quadre:
Operacions 2019
Empreses vinculades ( Clients)

Prestació de Serveis

Saldo a 31.12.19

48.993,03

18.448,66

HOSPITAL COMARCAL IGUALADA

0,00

8.863,47

FADA

0,00

1.699,93

815,54

0,00

49.808,57

29.012,06

CONS.LABORATORI INTERCOMARCAL

FSI
TOTAL
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Empreses vinculades (proveïdors)

Despesa registrada

CONS.LABORATORI INTERCOMARCAL

Saldo a 31.12.19

2.903.545,13

1.239.287,50

HOSPITAL COMARCAL IGUALADA

0,00

0,00

FADA

0,00

0,00

FSI

0,00

-32,91

2.903.545,13

1.239.254,59

Prestació de Serveis

Saldo a 31.12.18

HOSPITAL COMARCAL IGUALADA

0,00

8.754,27

FADA

0,00

1.590,73

FSI

0,00

0,00

TOTAL

0,00

10.345,00

TOTALS

Operacions 2018
Empreses vinculades ( Clients)

Empreses vinculades (proveïdors)

Despesa registrada

Saldo a 31.12.18

HOSPITAL COMARCAL IGUALADA

0,00

0,00

FADA

0,00

0,00

FSI

0,00

76,29

TOTALS

0,00

76,29

No existeix cap participació amb més de la meitat dels drets de vot en qualsevol
dels òrgans en entitats vinculades.
19.- ALTRA INFORMACIO
19.1.- Remuneracions a l’alta direcció
El Consell Rector està format per representants del CatSalut, de l’Ajuntament
d’Igualada i del Consell Comarcal de l’Anoia.
El total de retribucions meritades pel personal d’alta direcció a l’exercici 2019 ha
estat de 114.689,48 euros. La retribució de l’exercici anterior va ser de
109.550,94 euros.
19.2.- Garanties compromeses amb tercers i d’altres passius
contingents
No s’han concedit avals ni altres garanties a tercers.
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19.3.- Nombre mitjà de treballadors
El promig de treballadors durant 2019 i 2018 per categories professionals i sexes
en termes absoluts i en personal equivalent és el que figura a la següent taula:
Dades relatives a l’exercici 2019:
Persones Físiques
GP0 - Direcció
GP1.1 - MIRs
GP1.2 - Facultatius
GP2 - Diplomats assistencials
GP2.1 / 2.2 - LLIRs
GP3 - Tècnics assistencials
GP4 - Llicenciats no assistencials
GP5 - Diplomats no assistencials
GP6.1 - Administratius
GP6.2 - Oficis
GP7 - No qualificats

Homes
3,17
8,25
107,17
39,50
0,00
34,67
0,67
1,42
16,17
7,33
3,08

Dones
7,00
10,67
132,92
322,58
6,58
178,42
1,00
7,08
81,67
13,08
17,67

Total
10,17
18,92
240,08
362,08
6,58
213,08
1,67
8,50
97,83
20,42
20,75

26,75

0,00

26,75

248,17

778,67

1.026,83

Homes
3,17
7,97
96,10
31,35
0,00
29,14
0,50
1,09
15,02
6,31
2,84

Dones
6,12
10,37
113,18
276,72
6,40
148,21
1,00
6,72
73,69
10,84
11,75

23,76

0,00

23,76

217,25

665,01

882,26

GP7.2 - Portalliteres
Promig 2019

Personal equivalent temps complet
GP0 - Direcció
GP1.1 - MIRs
GP1.2 - Facultatius
GP2 - Diplomats assistencials
GP2.1 / 2.2 - LLIRs
GP3 - Tècnics assistencials
GP4 - Llicenciats no assistencials
GP5 - Diplomats no assistencials
GP6.1 - Administratius
GP6.2 - Oficis
GP7 - No qualificats
GP7.2 - Portalliteres
Total 2019

Total
9,29
18,33
209,29
308,07
6,40
177,35
1,50
7,82
88,71
17,15
14,58

Dels quals amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%
Persones Físiques
GP0 - Direcció
GP1.1 - MIRs
GP1.2 - Facultatius
GP2 - Diplomats assistencials
GP2.1 / 2.2 - LLIRs

Homes

Dones
0,67

0,83

ϰϵ


5,00
1,17

Total
0,00
0,67
0,00
5,83
1,17


GP3 - Tècnics assistencials
GP4 - Llicenciats no assistencials
GP5 - Diplomats no assistencials
GP6.1 - Administratius
GP6.2 - Oficis
GP7 - No qualificats

1,17
1,00

GP7.2 - Portalliteres

1,00

Promig 2019

4,00

Personal equivalent temps complet
GP0 - Direcció
GP1.1 - MIRs
GP1.2 - Facultatius
GP2 - Diplomats assistencials
GP2.1 / 2.2 - LLIRs
GP3 - Tècnics assistencials
GP4 - Llicenciats no assistencials
GP5 - Diplomats no assistencials
GP6.1 - Administratius
GP6.2 - Oficis
GP7 - No qualificats

0,00
0,00
0,00
1,17
0,00
2,08

Homes

1,08

1,00
7,92

Dones
0,59

0,21

4,74
0,72

1,01
1,00

1,05

11,92

Total
0,00
0,59
0,00
4,95
0,72
0,00
0,00
0,00
1,01
0,00
2,05

GP7.2 - Portalliteres

1,00

1,00

Total 2019

3,21

7,10

10,31

Homes
4,00
8,50
111,42
36,83
0,00
33,75
1,00
2,00
14,92
9,33
9,50

Dones
6,08
10,58
123,67
318,75
8,00
172,42
0,83
6,42
77,42
11,83
21,00

Total
10,08
19,08
235,08
355,58
8,00
206,17
1,83
8,42
92,33
21,17
30,50

18,83

0,00

18,83

250,08

757,00

1.007,08

Homes
4,00
8,39
97,94
28,46

Dones
6,06
10,27
106,32
274,30
7,74
144,51

Total
10,06
18,67
204,27
302,76
7,74
171,81

Dades relatives a l’exercici 2018:
Persones físiques
GP0 - Direcció
GP1.1 - MIRs
GP1.2 - Facultatius
GP2 - Diplomats assistencials
GP2.1 / 2.2 - LLIRs
GP3 - Tècnics assistencials
GP4 - Llicenciats no assistencials
GP5 - Diplomats no assistencials
GP6.1 - Administratius
GP6.2 - Oficis
GP7 - No qualificats
GP7.2 - Portalliteres
Promig 2018

Personal equivalent temps complet
GP0 - Direcció
GP1.1 - MIRs
GP1.2 - Facultatius
GP2 - Diplomats assistencials
GP2.1 / 2.2 - LLIRs
GP3 - Tècnics assistencials

27,30
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GP4 - Llicenciats no assistencials
GP5 - Diplomats no assistencials
GP6.1 - Administratius
GP6.2 - Oficis
GP7 - No qualificats

1,06
1,25
14,00
7,23
8,35

GP7.2 - Portalliteres
Total 2018

0,83
5,85
69,99
9,64
13,35

1,89
7,10
83,99
16,86
21,70

15,51

0,00

15,51

213,49

648,87

862,37

20.- Informació sobre període promig de pagament efectuats a
proveïdors
A efectes de donar compliment als requeriments d’informació es fa constar que el
període mig de pagament global a proveïdors durant l’exercici 2019 ha estat de
83,20 dies.
21.- Informació sobre els contractes administratius adjudicats al
2019
Per tal de donar compliment al requeriment d’informació adjuntem quadre amb els
contractes administratius adjudicats al 2019.

WZK/DEdKZd
d/Wh^KEdZd^
ΖŽďƌĞƐ
ĞƐƵďŵŝŶŝƐƚƌĂŵĞŶƚ
WĂƚƌŝŵŽŶŝĂůƐ
ĞŐĞƐƚŝſĚĞƐĞƌǀĞŝƐƉƷďůŝĐƐ
ĞƐĞƌǀĞŝƐ
ĞĐŽŶƐĞĐŝſĚΖŽďƌĞƉƷďůŝĐĂ
ĞĐŽů͘ůĂďŽƌĂĐŝſĞŶƚƌĞƐĞĐƚŽƌƉƷďůŝĐŝƐĞĐƚŽƌƉƌŝǀĂƚ
ĞĐĂƌăĐƚĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝƵĞƐƉĞĐŝĂů
ůƚƌĞƐ
dKd>

DŝůƚŝƉůŝĐŝƚĂƚ
ƌŝƚĞƌŝƐ

jŶŝĐĐƌŝƚĞƌŝ

ϰϭϯ͘ϭϮϵ͕ϭϴΦ

WZK/DEd^d
KZDZ
ŝăůĞŐ
ĐŽŵƉĞƚŝƚŝƵ
DŝůƚŝƉůŝĐŝƚĂƚ
jŶŝĐĐƌŝƚĞƌŝ
ƌŝƚĞƌŝƐ

ϭϱ͘Ϭϲϴ͕ϯϱΦ
ϲϴϭ͘ϵϴϯ͕ϵϳΦ

ϭ͘ϵϱϯ͘Ϯϴϰ͕ϴϵΦ

ϭϱϴ͘ϬϴϬ͕ϬϬΦ

ϱϳϭ͘ϮϬϵ͕ϭϴΦ

ĚũƵĚŝĐĂĐŝŽŶƐ
ĚŝƌĞĐƚĞƐ

ϱϮϵ͘ϵϳϴ͕ϲϲΦ

Ͳ

Φ

ϭ͘ϵϱϯ͘Ϯϴϰ͕ϴϵΦ

Ͳ

Φ

Ͳ

Φ

ϭ͘ϮϮϳ͘ϬϯϬ͕ϵϴΦ

22.- LIQUIDACIO PRESSUPOSTARIA
En tant que el Consorci Sanitari de l’Anoia forma part dels Pressupostos Generals
de la Generalitat de Catalunya s’adjunta la següent informació referida a la
liquidació del pressupost 2019:
- Liquidació del Pressupost 2019
- Conciliació resultat financer i pressupostari.
- Determinació del romanent de tresoreria.
- Memòria explicativa sobre el grau d’execució pressupostària, les causes de les
principals desviacions i del romanent de tresoreria general.
ϱϭ


dKd>
ϭϱ͘Ϭϲϴ͕ϯϱΦ
ϯ͘Ϭϰϴ͘ϯϵϴ͕ϬϰΦ
Ͳ Φ
Ͳ Φ
ϲϴϴ͘Ϭϱϴ͕ϲϲΦ
Ͳ Φ
Ͳ Φ
Ͳ Φ
Ͳ Φ
ϯ͘ϳϱϭ͘ϱϮϱ͕ϬϱΦ
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CONSORCI SANITARI DE L’ANOIA
Liquidació del pressupost exercici 2019

Pressupost de despeses

Crèdits
inicials

Capítol Descripció
1 Remuneracions del personal
13 Personal laboral
130.01 Retribucions bàsiques personal fix

Modificacions

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Estats
d'execució

38.094.047,00

4.989.563,30

43.083.610,30

43.080.456,30

3.154,00

29.633.501,73

4.388.266,05

34.021.767,78

34.019.066,57

2.701,21
32,71

22.064.533,52

3.926.066,05

25.990.599,57

25.990.566,86

130.02 Retribucions complementàries personal fix

5.555.305,59

-928.700,00

4.626.605,59

4.626.593,05

12,54

131.01 Retribucions bàsiques personal temporal

1.442.645,21

1.519.600,00

2.962.245,21

2.959.658,79

2.586,42

472.017,41

-131.800,00

340.217,41

340.190,67

26,74

99.000,00

3.100,00

102.100,00

102.057,20

42,80

621.956,80

-291.956,80

330.000,00

329.747,21

252,79

621.956,80

-291.956,80

330.000,00

329.747,21

252,79

7.838.588,47

893.254,05

8.731.842,52

8.731.642,52

200,00

7.838.588,47

893.254,05

8.731.842,52

8.731.642,52

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.309.994,55

3.292.020,05

25.602.014,60

25.585.530,51

16.484,09

148.668,81

35.095,91

183.764,72

183.215,67

549,05

117.770,53

-4.300,00

113.470,53

113.370,06

100,47

3.320,28

3.320,04

0,24

131.02 Retribucions complementàries personal temporal
132.01 Retribucions bàsiques i altres remuneracions
15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries
150,1 Productivitat
16 Assegurances i Cotitzacions Socials
160.01 Seguretat Social
17 Pensions i altres prestacions socials
2 Despeses de béns corrents i serveis
20 Lloguers i cànons
200.02 Altres lloguers i cànons de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions
201.01 Lloguers i cànons de material de transport

3.320,28

202.02 Lloguer i cànons de reprografia i fotocopiadores

7.178,52

-2.177,00

5.001,52

4.900,94

100,58

203.01 Lloguers i cànons d'altres immobilitzat material

20.399,48

41.572,91

61.972,39

61.624,63

347,76
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Crèdits
inicials

Capítol Descripció
21 Conservació i reparació

Modificacions

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Estats
d'execució

2.032.751,02

-93.362,55

1.939.388,47

1.932.793,62

958.068,42

27.000,00

985.068,42

984.861,58

206,84

347,06

810,00

1.157,06

948,70

208,36

212.01 Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades

142.147,94

-25.000,00

117.147,94

116.928,03

219,91

212.03 Manteniment d'aplicacions informàtiques

246.953,94

38.065,10

285.019,04

284.092,36

926,68

213.01 Conservació, reparació i manteniment d'altre immobilitzat material

657.168,56

-106.172,55

550.996,01

545.962,95

5.033,06

28.065,10

-28.065,10

0,00

0,00

0,00

16.726.059,92

2.454.196,74

19.180.256,66

19.172.905,72

7.350,94

210.01 Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions
211.01 Conservació, reparació i manteniment de material de transport

214,01 Altres despeses en conservació i manteniment
22 Material, subministraments i altres
220.01 Material ordinari no inventariable
220.02 Premsa, revistes, llibres i altres publicacions
221.01 Aigua i energia
221.02 Combustible per a mitjans de transport
221.03 Vestuari

6.594,85

0,00

8.000,00

8.000,00

7.716,76

283,24

31.260,90

-13.000,00

18.260,90

18.035,87

225,03

812.191,90

101.196,74

913.388,64

913.312,01

76,63

2.669,32

-200,00

2.469,32

2.130,59

338,73

32.266,60

268.800,00

301.066,60

300.978,20

88,40

221.04 Subministrament de material sanitari

4.684.096,22

237.000,00

4.921.096,22

4.920.339,28

756,94

221.05 Productes farmacèutics i analítiques

6.994.827,60

1.635.200,00

8.630.027,60

8.629.947,29

80,31

617.631,52

-320.000,00

297.631,52

294.959,76

2.671,76
214,72

221.89 Altres subministraments
222.01 Despeses postals, missatgeria i altres similars

60.765,34

31.000,00

91.765,34

91.550,62

43.700,00

43.700,00

43.394,41

305,59

-1.000,00

48.248,40

47.954,65

293,75

103.213,70

34.200,00

137.413,70

137.362,70

51,00

877,76

17.000,00

17.877,76

17.676,33

201,43

5.942,76

-1.400,00

4.542,76

4.483,47

59,29

2.517,70

-2.500,00

17,70

0,00

17,70

54.773,40

19.700,00

74.473,40

74.395,70

77,70

222.03 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats
223.01 Transports

49.248,40

224.01 Despeses d'assegurances
225.01 Tributs
226.02 Atencions protocol·làries i representatives
226,3 Publicitat, difusió i campanyes institucionals
226.04 Jurídics i contenciosos
226.11 Formació del personal propi

138.704,90

-9.000,00

129.704,90

129.507,45

197,45

226.89 Altres despeses diverses

322.175,98

-94.000,00

228.175,98

227.907,25

268,73
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Crèdits
inicials

Capítol Descripció
227.01 Neteja i sanejament

Modificacions

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Estats
d'execució

1.599.571,28

246.500,00

1.846.071,28

1.846.013,92

57,36

227.02 Seguretat

645.277,96

-18.000,00

627.277,96

626.901,51

376,45

227.06 Serveis de menjador

545.681,26

114.000,00

659.681,26

659.416,22

265,04

22.365,42

-3.400,00

18.965,42

18.740,28

225,14

0,00

160.400,00

160.400,00

160.181,45

218,55

2.249,64

-612,97

1.636,67

1.606,55

30,12

2.249,64

-612,97

1.636,67

1.606,55

30,12

3.400.265,16

896.702,92

4.296.968,08

4.295.008,95

1.959,13

2.721.586,71

1.025.702,92

3.747.289,63

3.745.932,80

1.356,83

678.678,45

-129.000,00

549.678,45

549.076,15

602,30

227.12 Auditories i control de fons europeu
227.89 Altres serveis realitzats per persones físiques o jurídiques
23 Indemnitzacions per raó del servei
230.01 Dietes, locomoció i trasllats
25 Prestació de serveis amb mitjans aliens
251.01 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb entitats de la Generalitat
251.02 Prestació de serveis amb mitjans aliens amb altres entitats
3 Despeses financeres

788.064,21

-100.896,69

687.167,52

679.568,07

7.599,45

785.495,29

-117.284,82

668.210,47

660.721,10

7.489,37

760.900,14

-160.284,82

600.615,32

594.427,76

6.187,56

310.03 Interessos d'operacions de tresoreria en euros (cash pooling)

12.000,00

27.000,00

39.000,00

38.511,26

488,74

310.05 Interessos de préstecs a llarg termini dintre del sector públic

12.595,15

16.000,00

28.595,15

27.782,08

813,07
110,08

31 Despeses financeres préstecs en euros
310.02 Interessos de préstecs en euros a llarg termini fora del sector públic

34 Altres despeses financeres
340.02 Despeses financeres en concepte de despeses de demora
342.01 Comissions i altres despeses bancàries
349.01 Altres despeses financeres
6 Inversions reals
61 Inversions en edificis i altres
62 Inversions en maquinaria, instal·lacions i utillatges
620.01 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge

ϱϱ


2.568,92

16.388,13

18.957,05

18.846,97

0,00

15.398,00

15.398,00

15.398,00

0,00

2.568,92

990,13

3.559,05

3.450,64

108,41

0,00

0,00

0,00

-1,67

1,67

250.000,00

726.395,42

976.395,42

976.395,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

600.666,99

800.666,99

800.666,99

0,00

200.000,00

600.666,99

800.666,99

800.666,99

0,00



Crèdits
inicials

Capítol Descripció
65 Inversió equips procés dades i telecomunicacions

Modificacions

Crèdits
definitius

Obligacions
reconegudes

Estats
d'execució

50.000,00

14.190,19

64.190,19

64.190,19

0,00

50.000,00

14.190,19

64.190,19

64.190,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 Inversions en aplicacions informàtiques

0,00

111.538,24

111.538,24

111.538,24

0,00

680.02 Inversions en aplicacions informàtiques

0,00

111.538,24

111.538,24

111.538,24

0,00

9 Variació de passius financers

4.360.357,55

-1.586.901,59

2.773.455,96

2.770.894,02

2.561,94

91 Amortització préstecs en euros

4.360.357,55

-1.846.901,59

2.513.455,96

2.513.455,96

0,00

650.01 Inversions en equips de processos de dades
653.01 Inversions per contractes d'arrendament financer en equips de procés de dades i telecomunicacions

910.633 Cancel·lació de préstecs en euros de l'ICF a llarg termini

1.086.842,00

0,00

1.086.842,00

1.086.842,00

0,00

912.01 Cancel·lació de préstecs i altres crèdits en euros d'ens de fora del sector públic a llarg termini

2.063.486,64

-1.846.901,59

216.585,05

216.585,05

0,00

912.02 Reemborsament de préstecs i bestretes atorgades per altres administracions a llarg termini

1.210.028,91

0,00

1.210.028,91

1.210.028,91

0,00

0,00

260.000,00

260.000,00

257.438,06

2.561,94

260.000,00

260.000,00

257.438,06

2.561,94

7.320.180,49

73.122.643,80

73.092.844,32

29.799,48

95 Altres variacions de passiu

DESPESES TOTALS DE L'EXERCICI

65.802.463,31
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Pressupost d’ingressos
Capítol

Descripció
3 Taxes i altres ingressos

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits definitius

Drets reconeguts

Estats d'execució

62.007.689,72

7.882.042,54

69.889.732,26

69.943.194,29

53.462,03

61.707.544,67

7.903.862,71

69.611.407,38

69.621.042,15

9.634,77

58.162.487,87

7.733.862,71

65.896.350,58

65.896.513,23

162,65

2.448.568,94

-197.000,00

2.251.568,94

2.251.833,17

264,23

111.000,00

1.000,00

112.000,00

115.496,32

3.496,32

318.04 Prestació de serveis d'assistència social i sanitària

341.447,84

316.000,00

657.447,84

661.315,73

3.867,89

319.09 Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic

644.040,02

50.000,00

694.040,02

695.883,70

1.843,68

300.145,05

-21.820,17

278.324,88

322.152,14

43.827,26

399.09 Altres ingressos diversos

300.145,05

-21.820,17

278.324,88

322.152,14

43.827,26

4 Transferències corrents

0,00

117.206,66

117.206,66

117.206,66

0,00

0,00

102.465,00

102.465,00

102.465,00

0,00

30 Venda de bens
31 Prestació de serveis
317.01 Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte del CatSalut
317.09 Altres prestacions de serveis d'assistència sanitària
317.02 Prestació de serveis d’assistència sanitària per compte de l'ICS

39 Altres ingressos

40 De l'Administració General de l'Estat
406.05 Altres ingressos de la Seguretat Social
46 D'ens i corporacions locals
463.01 Transferències corrents d'altres ens locals
48 Altres
482,1 D'altres institucions , sense fi de lucre i d'altres ens corporatius

0,00

0,00

102.465,00

102.465,00

102.465,00

0,00

0,00

6.579,00

6.579,00

6.579,00

0,00

0,00

6.579,00

6.579,00

6.579,00

0,00

0,00

8.162,66

8.162,66

8.162,66

0,00

0,00

8.162,66

8.162,66

8.162,66

0,00

5 Ingressos patrimonials
52 Interessos de dipòsits
53 Altres ingressos financers
8 Variació d'actius financers
83 Aportacions al fons patrimonial
831.51 Aportacions del Servei Català de la Salut a fons propis

3.794.773,59

-679.068,71

3.115.704,88

2.903.419,33

0,00

3.794.773,59

-891.354,26

2.903.419,33

2.903.419,33

0,00

3.794.773,59

-891.354,26

2.903.419,33

2.903.419,33

0,00
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Capítol

Descripció

Crèdits inicials

Modificacions

Crèdits definitius

Drets reconeguts

87 Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors

0,00

212.285,55

212.285,55

0,00

870.01 Romanent de tresoreria d'exercicis anteriors

0,00

212.285,55

212.285,55

0,00

9 Variació de passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65.802.463,31

7.320.180,49

73.122.643,80

72.963.820,28

53.462,03

0,00

0,00

-129.024,04

91 Del Sector Públic
911.01 Préstecs i altres crèdits del Sector Públic a curt termini
INGRESSOS TOTALS DE L'EXERCICI

Estats d'execució

0,00
RESULTAT PRESSUPOSTARI

0,00

4. (+) Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
5. (-) Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici en despeses amb finançament afectat
6. (+) Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat

212.286,76

SUPERÀVIT O DÈFICIT FINANCER DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI

ϱϴ


83.262,72



Conciliació resultat financer i pressupostari
La conciliació entre el resultat financer i pressupostari és la següent:
CONSORCI SANITARI DE L'ANOIA
LIQUIDACIÓ DEL PRESUPOST DE L'EXERCICI 2019
(en Euros)
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2019
OBLIGACIONS RECONEGUDES:

73.092.844,32

DRETS RECONEGUTS:

72.963.820,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

-129.024,04

CONCILIACIÓ ENTRE EL RESULTAT PRESSUPOSTARI I EL RESULTAT COMPTABLE:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

-129.024,04

(+) DESPESES PRESSUPOSTÀRIES / NO COMPTABLES:
Inversions:

3.747.289,44
976.395,42

Amortització de préstecs i variació de passius financers:

2.770.894,02

(-) INGRESSOS PRESSUPOSTARIS / NO COMPTABLES:
Subvencions de capital i aportacions capital

-2.903.419,33
-2.903.419,33

(-) DESPESES COMPTABLES / NO PRESSUPOSTÀRIES:
Dotacions per amortitzacions:

-1.501.008,95
-1.198.520,81

Dotacions per deteriorament de crèdits

-25.526,01

Dotacions per provisions vacances

-253.333,00

Pèrdues per deteriorament o baixes immobilitzat

-3.741,59

Altres resultats

-1.999,31

Variació d'existències

-17.888,23

(+) INGRESSOS COMPTABLES / NO PRESSUPOSTARIS:
Subvencions de capital traspassades a resultats de l'exercici
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICI 2019:

1.258.738,24
1.258.738,24
472.575,36
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Romanent de tresoreria
COMPONENTS

2019

1. Fons líquids

214.261,88

2. Drets pendents de cobrament

14.922.496,84

(+) del pressupost corrent

14.567.582,81

(+) del pressupost tancat

354.914,03

(+) d'operacions no pressupostàries
(-) cobraments realitzats pend. d'aplicació definitiva
3. Obligacions pendents de pagament

19.984.545,48

(+) del pressupost corrent

17.966.486,95

(+) del pressupost tancat

156.252,34

(+) d'operacions no pressupostàries

1.861.806,19

(-) pagaments realitzats pend. d'aplicació definitiva
I. Romanents de tresoreria total (1+2-3)

-4.847.786,76

II. Saldos de dubtós cobrament

212.586,77

III. Excés de finançament afectat

1.235.365,81

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

-6.295.739,34

L’excés del finançament afectat derivat de les aportacions de capital per a fer
front al pagament del préstecs per a la construcció de l’hospital (notes 8 i 15 de la
memòria) és el següent:

-41.300.000,00
2.173.684,22
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21

INTERESSOS
100.402,83
343.963,33
1.085.259,11
1.718.673,27
2.035.494,43
929.026,84
1.376.202,95
1.290.190,27
1.204.177,60
1.119.303,87
1.033.758,58
947.550,93
866.445,03
773.119,64
687.216,56

Diferència
aportació vs
pagament
317.639,17
649.500,67
-5.193.013,11
4.629.364,72
253.395,04
1.232.702,11
658.365,47
617.217,62
576.069,77
533.782,97
492.167,74
-2.926.532,14
-94.839,77
-128.674,90
-169.932,35

2.563.807,89

2.173.684,21

602.410,44

-212.286,76

56.899.723,67

-13.042.105,26

16.112.756,12

1.235.365,81

ANY
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

APORTACIONS
DE CAPITAL
418.042,00
993.464,00
4.308.206,00
8.521.722,21
4.462.573,68
4.335.413,16
4.208.252,63
4.081.092,10
3.953.931,58
3.826.771,05
3.699.610,53
3.072.450,00
2.945.289,47
2.818.128,95
2.690.968,42

2019
Total

AMORTITZACIÓ
PRÈSTEC
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La previsió per a exercicis futurs és:

ANY
2020
2021
2022
2023
2024

APORTACIONS DE
CAPITAL
2.536.647,37
2.409.486,84
2.282.326,32
2.330.165,79
2.328.005,26

AMORTITZACIÓ
PRÈSTEC
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21
2.173.684,21

INTERESSOS
545.420,90
454.517,40
363.614,00
272.710,56
181.807,10

Diferència aportació
vs pagament
-182.457,74
-218.714,77
-254.971,89
-116.228,98
-27.486,05

2025

2.201.935,01

2.173.684,21

90.903,63

-62.652,83

Total

14.088.566,59

13.042.105,26

1.908.973,59

-862.512,26
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Memòria explicativa grau d’execució del pressupost de l’exercici.
El crèdits inicials dels pressupost, correspon al pressupost aprovat per la
Generalitat de Catalunya al 2017, Llei 4/2017, del 28 de març, prorrogats pel
2019 amb el Decret Llei 276/2018, de 20 de desembre.
El Consell Rector del Consorci va aprovar les modificacions pressupostàries amb
l’objectiu d’incorporar els drets i obligacions meritats conseqüència de la gestió
dels diferents dispositius del Consorci, i seguint les bases d’execució per
l’exercici 2019.
En la despesa de personal per capítol 1 hi ha hagut un increment del 12% respecte
el pressupost inicial. Aquests ha sigut conseqüència del increment dels salaris en
1,825% del 2018 i del 2,75% al 2019 segons normativa vigent. A part hi hagut un
increment superior al previst de la despesa en Seguretat Social degut a l’augment
del 1,4% del topall màxim de la Seguretat Social a partir de l’agost del 2018.
La desviació del capítol 2 és del 13% respecte els crèdits inicials. En aquests punt
hi ha hagut un increment dels productes intermitjos i serveis assistencials
contractats, de la compra de vestuari i de fàrmacs.
En el capítol 3 de despeses s’han recollit els interessos dels deutes contrets per
l’entitat, on enguany han disminuït un 16% respecte el pressupost inicial.
Degut a l’antiguitat de l’edifici s’han hagut de fer varies inversions per actualitzar
i mantenir les instal·lacions, equipament mèdic i l’equipament informàtic
provocant un increment en el capítol 6 del 74%.
El capítol 9 de despeses, les obligacions reconegudes han disminuït respecte els
crèdits inicials degut a la finalització de l’amortització del préstec 11.000.000€ al
mes de maig del 2018, subscrit amb el BBVA.
En el capítol 3 d’ingressos la desviació positiva d’un 11% respecte als crèdits
inicials ve donada principalment per un increment d’ingressos per part del Servei
Català de la Salut. Per una part, hi ha hagut un augment del volum de facturació
de la medicació MHDA i per l’altre un increment de les tarifes del SCS d’un
1,20% al 2018 i d’un 2,55% al 2019. Paral·lelament, hi ha augmentat l’activitat
de Servei de Valoració de la Dependència i també d’activitat privada.
Durant el 2019 hi ha hagut uns ingressos de transferències corrents no previstos,
que han fet augmentar la previsió inicial, derivats del cobrament de transferències
per part de l’estat en concepte del FORCEM.
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En el capítol 8 d’ingressos han experimentat una modificació negativa del 31%
respecte els crèdits inicials del pressupost del 2017, tal com estableix l’acord
d’aportacions amb el Servei Català de la Salut.
Ferran Garcia
Cardona - DNI
46324603G
(SIG)
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complementàries).

ϲϯ


