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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013 

(imports expressats en euros) 

 

1. Activitat de l’entitat 

 

− IDENTIFICACIÓ 

La Fundació Privada de l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA 
SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS és una Fundació Privada amb 
personalitat jurídica pròpia, amb domicili a Barcelona, C/ Major de Can 
Caralleu nº 1-7 i C.I.F. G-61421418. 

D'acord amb allò que disposen els Estatuts, la Fundació Privada de 
l’ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA SALUT DE CATALUNYA I DE 
BALEARS té per objecte promoure i impulsar la recerca i la formació en l’àmbit 
de les ciències de la salut, per tal de servir la societat  radicada en l’àrea 
d’actuació de la Fundació. 

 Per la realització de les esmentades activitats, la Fundació està 
estretament relacionada amb les diferents Societats Mèdiques especialitzades, 
amb personalitat jurídica pròpia, creades en el sí de l’Associació Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la salut de Catalunya i de Balears, juntament amb les 
Filials de l’Associació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut de 
Catalunya i de Balears. Aquestes entitats, que disposen dels seus propis 
òrgans de govern, juntament amb la pròpia Associació  Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, encarreguen la gestió de les 
seves activitats relacionades amb la recerca i la formació en l’àmbit de les 
Ciències de la Salut a la Fundació, per tal d’aconseguir una millor eficiència 
en la canalització dels recursos, en l’àmbit d’actuació de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. 

 

− ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 

Les activitats realitzades per la Fundació al llarg de l’any 2013 es 
detallen a la seva memòria d’activitats. 
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− AJUTS ATORGATS 

 

LLISTAT AJUTS A ENTITATS JURÍDIQUES 2013 

NOM ENTITAT IMPORT NIF 

FUNDACIÓ SANITÀRIA HOSPITAL SANT PERE CLAVER 3.000,00 G08572737 

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
GERMANS TRIAS I PUJOL 1.500,00 G60805462 

ASOCIACIÓN MISIÓN Y DESARROLLO PARA GOUNDI 1.300,00 J64874274 

FUNDACIÓ MOSSÈN MIQUEL COSTA 600,00 G17053596 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA 7.200,00 G60594009 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI  5.000,00 Q9350003A 

FUNDACIÓ PRIVADA D'INVESTIGACIO EN ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I 
GURINA - IDIAP 2.500,00 G60954104 

FUNDACIÓ PARC TAULÍ 15.000,00 G60331238 

INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE - IDIBELL 5.000,00 G58863317 

FUNDACIÓ DOCÈNCIA I RECERCA MÚTUA TERRASSA 12.000,00 G62331673 

FUNDACIÓ PARC TAULÍ 2.400,00 G60331238 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 6.000,00 G59319681 

FUNDACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA INTERNA - FEMI 2.000,00 G82496209 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA 3.000,00 G60594009 

ASSOCIACIÓ DE PNEUMOLOGIA DE SANT PAU 1.500,00 G60144912 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.200,00 G59319681 

FUNDACIÓ PARC TAULÍ 6.000,00 G60331238 

FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA - FUCAP 6.000,00 G58524125 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.200,00 G59319681 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.200,00 G59319681 

ASSOCIACIÓ ASMATOLÒGICA CATALANA 600,00 G60902475 

ASSOCIACIÓ LLEIDETANA DE RESPIRATORI - ALLER 1.400,00 G25598038 

ASSOCIACIÓ LLEIDETANA DE RESPIRATORI - ALLER 2.000,00 G25598038 

ASSOCIACIÓ LLEIDETANA DE RESPIRATORI - ALLER 6.000,00 G25598038 

ASSOCIACIÓ LLEIDETANA DE RESPIRATORI - ALLER 6.000,00 G25598038 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 3.000,00 G59319681 

FUNDACIÓ BLANQUERNA 4.000,00 R5800622B 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.200,00 G59319681 

Exercici 2013 Exercici 2012

Activitat Import Import

Beques 131.666,29 107.554,64

Premis 48.867,35 64.061,00

Donacions 355.696,99 319.937,18

TOTAL 536.230,63 491.552,82
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FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.200,00 G59319681 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.200,00 G59319681 

FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA - FUCAP 2.100,00 G58524125 

FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA - FUCAP 6.000,00 G58524125 

FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA - FUCAP 9.000,00 G58524125 

FUNDACIÓ PARC TAULÍ 10.000,00 G60331238 

FUNDACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ I LA DOCÈNCIA MARIA ANGUSTIAS 
GIMENEZ - FIDMAG 1.000,00 G65222929 

MONESTIR SANT BENET DE MONTSERRAT 630,00 R0800147A 

FUNDACIÓ PRIVADA PER A LA RECERCA I LA DOCÈNCIA SANT JOAN DE 
DÉU 3.000,00 G62978689 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA 3.000,00 G60594009 

FUNDACIÓ INSTITUT MAR D'INVESTIGACIONS MÈDIQUES - IMIM 3.000,00 G60072253 

FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA 9.000,00 G61765657 

FUNDACIÓ JOAN COSTA ROMA 3.000,00 G61765657 

FUNDACIÓ PERE VIRGILI 795,00 G61414652 

FUNDACIÓ PRIVADA DR.JAUME ESPERALBA I TERRADES DEL CONSORCI 
SANITARI DEL MARESME 1.200,00 G62337977 

FUNDACIÓ HOSPITAL UNIVERSITARI VALL D'HEBRON - INSTITUT DE 
RECERCA 900,00 G60594009 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA 
DR. JOSEP TRUETA - IDIBGI 500,00 G17432592 

ASSOCIACIÓ DE PNEUMOLOGIA DE SANT PAU 1.500,00 G60144912 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 1.000,00 G59319681 

FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA - FUCAP 3.888,36 G58524125 

FUNDACIÓ CATALANA DE PNEUMOLOGIA - FUCAP 2.000,00 G58524125 

FUNDACIÓ PRIVADA HOSPITAL ASIL DE GRANOLLERS 80,00 G08264087 

FUNDACIÓ PRIVADA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 782,74 G60720638 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÀ DE FARMACOLOGIA 600,00 G61701918 

PROYECTO IBERICA MALLORCA 1.641,55 G07784606 

ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ D'ESTIL DE VIDA SALUDABLE 1.800,00 G55076277 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT - AECS 1.500,00 G60592458 

ASSOCIACIÓ PROMOCIÓ I DIVULGACIÓ D'ESTIL DE VIDA SALUDABLE 2.400,00 G55076277 

FUNDACIÓ PRIVADA PASCUAL I PRATS 1.321,20 G17729286 

INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 1.800,00 Q6750003C 

INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 160,00 Q6750003C 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA 
DR. JOSEP TRUETA - IDIBGI 2.500,00 G17432592 

SELCOI, S.C.P. 160,00 J55056329 

INSTITUT D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA 160,00 Q6750003C 

FUNDACIÓ PRIVADA DR.JAUME ESPERALBA I TERRADES DEL CONSORCI 
SANITARI DEL MARESME 3.000,00 G62337977 

FUNDACIÓ PRIVADA DR.JAUME ESPERALBA I TERRADES DEL CONSORCI 
SANITARI DEL MARESME 1.500,00 G62337977 

FUNDACIÓ PRIVADA DR.JAUME ESPERALBA I TERRADES DEL CONSORCI 
SANITARI DEL MARESME 1.500,00 G62337977 
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MUNDES FUNDACIÓ IRAZOLA MORACHO 1.200,00 G62986203 

FUNDACIÓ PRIVADA D'INVESTIGACIO EN ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I 
GURINA - IDIAP 1.500,00 G60954104 

FUNDACIÓ PRIVADA D'INVESTIGACIO EN ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I 
GURINA - IDIAP 1.500,00 G60954104 

FUNDACIÓ PRIVADA D'INVESTIGACIO EN ATENCIÓ PRIMÀRIA JORDI GOL I 
GURINA - IDIAP 450,00 G60954104 

FUNDACIÓ PRIVADA DR.JAUME ESPERALBA I TERRADES DEL CONSORCI 
SANITARI DEL MARESME 3.000,00 G62337977 

FUNDACIÓ OSONA PER A LA RECERCA I EDUCACIÓ SANITÀRIES - FORES 751,27 G61156592 

FUNDACIÓ OSONA PER A LA RECERCA I EDUCACIÓ SANITÀRIES - FORES 1.127,00 G61156592 

FUNDACIÓ PRIVADA AVAN 50,00 G63930499 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT - AECS 5.000,00 G60592458 

FUNDACIÓ OSONA PER A LA RECERCA I EDUCACIÓ SANITÀRIES - FORES 751,27 G61156592 

ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES D'ANDORRA 1.000,00 P251292A 

FUNDACIÓ PRIVADA NEPP 5.000,00 G63366868 

ASSOCIACIÓ INFERMERIA SOLIDÀRIA PER L'ÀFRICA "INSOLAFRICA" 3.000,00 G65567141 

FUNDACIÓ CLÍNIC PER A LA RECERCA BIOMÈDICA 20.000,00 G59319681 

FUNDACIÓ PRIVADA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 4.000,00 G60720638 

UNIVERSITAT DE GIRONA 3.000,00 Q6750002E 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT - AECS 3.000,00 G60592458 

FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT D'INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE GIRONA 
DR. JOSEP TRUETA - IDIBGI 20.000,00 G17432592 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT - AECS 3.300,00 G60592458 

FUNDACIÓ DR. FERRAN 300,00 G43345248 

FUNDACIÓ OSONA PER A LA RECERCA I EDUCACIÓ SANITÀRIES - FORES 1.127,00 G61156592 

ASSOCIACIÓ D'ESTUDIANTS DE CIÈNCIES DE LA SALUT - AECS 10.794,40 G60592458 

ASOCIACIÓN COLABORACIÓN COCHRANE IBEROAMERICANA 12.287,60 G61808457 

FUNDACIÓ PRIVADA D'ATENCIÓ PRIMÀRIA 14.219,03 G60720638 

− CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS 

 

Els convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats al llarg de 
l’any 2013 es detallen a la seva memòria d’activitats. 

− USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES 

Els usuaris i beneficiaris de les activitats descrites són els socis de  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la salut de Catalunya i de Balears i la 
resta del col·lectiu sanitari. 

− ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT 
ENTRE DONES I HOMES 

Ateses les categories salarials, iguals per a tot el personal, i la 
composició de la plantilla, 68% de dones i 32% d’homes, no ha estat 
necessària la promoció de condicions d’igualtat entre dones i homes. 
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2. Bases de presentació dels comptes anuals 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels 
Comptes Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen: 

 

a) Imatge fidel: 

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació 
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge 
fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de 
lucre. 

 

b) Principis comptables: 

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici 
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat 
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de 
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense 
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.  

 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la 
data de tancament de l’exercici. 

c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin 
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis 
futurs. 

c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no 
té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o 
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 
l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat 
d’acord amb el principi d’entitat en funcionament. 

 

d) Comparació de la informació:   

Els Patrons de la Fundació presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, de 
l’estat de canvis en el patrimoni net, de l’estat de fluxos d’efectiu i de la 
memòria, a més de les xifres de l’exercici 2013, les corresponents a l’exercici 
anterior. 
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e) Agrupació de partides: 

 No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació. 

 

f) Elements aplegats en diverses partides: 

Dins el Balanç de situació inclòs en els presents Comptes Anuals hi ha 
elements patrimonials distribuïts en diverses partides, d’acord amb el detall 
següent:  

 

 

 

g) Canvis en criteris comptables. 

No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici. 

 

h) Correcció d’errors: 

 No han existit correccions d’errors durant el present exercici. 

 

3. Excedent de l’exercici 

 

PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI  

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de 
l’exercici: 

 

Element patrimonial: PRÉSTECS REBUTS D’ENTITATS DE CRÈDIT 2013 2012

Partida del Balanç

B)II.1.Deutes amb entitats de crèdit 1.519.710,57 1.675.534,25

C)III.1. Deutes amb entitats de crèdit 154.562,55 149.499,34

TOTAL 1.674.273,12 1.825.033,59
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EXERCICI EXERCICI
Bases de repartiment 2013 2012

Excedent de l'exercici 87.278,43 79.160,67

Total base de repartiment= Total aplicació 87.278,43 79.160,67

EXERCICI EXERCICI

Aplicació a 2013 2012

Fons dotacional

Fons especials

Romanent 87.278,43 79.160,67

Compensació d'excedents negatius d'exerc.anter.

Total aplicació=Total base de repartiment 87.278,43 79.160,67

 

4.  Normes de registre i de valoració 

Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 

 

a) Immobilitzat intangible.  

 

CAPITALITZACIÓ:  

Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 

 

AMORTITZACIÓ:   

Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s’han 
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden 
reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat seguint 
un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la 
depreciació soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a 
l’amortització per aquest tipus de béns, i mantenint el criteri d’exercicis 
anteriors. 

 

 CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT: 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació 
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 
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b) Béns integrants del patrimoni cultural.  

S’hi inclouen els elements patrimonials mobles o immobles d’interès 
artístic, històric i cultural, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o 
tècnic, com també el patrimoni documental i bibliogràfic, els jaciments, les 
zones arqueològiques, els llocs naturals, els jardins i els parcs que tinguin 
valor artístic, històric i cultural o antropològic.  

En concret, s’inclouen en aquest subgrup tots els béns que compleixin 
les condicions que requereix la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni 
històric o la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, 
amb independència que hagin estat inventariats o declarats d’interès cultural. 

VALORACIÓ: 

 

Els diversos béns compresos en el patrimoni històric i cultural es 
valoren pel seu preu d’adquisició o pel valor raonable en el moment de 
l’aportació en cas d’una donació. S’inclouen en el preu d’adquisició les 
despeses de condicionament o rehabilitació, d’acord amb les característiques 
originals, i no formen part del patrimoni històric i cultural les instal·lacions i 
els elements diferents dels consubstancials que s’integrin en aquests últims o 
del seu guarniment, encara que tinguin caràcter de permanència. Aquestes 
instal·lacions i aquests elements s’inscriuen al balanç en la partida 
corresponent a la seva naturalesa.  

 

CORRECIONS VALORATIVES: 

Es doten, quan pertoca, les corresponents correccions valoratives per 
deteriorament. Aquests béns no s’amortitzen. 

 

c) Immobilitzat material.  

CAPITALITZACIÓ 

Forma ordinària d’adquisició: 

Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant 
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu 
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.  

 

Formes especials: 

Donació:  Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits  
mitjançant donació, s’han capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de 
l’aportació. 
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 AMORTITZACIÓ 

Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que 
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per :  

- Ús i desgast físic esperat.    

- Obsolescència. 

- Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.  

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode 
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció 
durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.   

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació 
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 

No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits 
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici. 

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 

No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, 
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora de 
l’Immobilitzat Material. 

COSTOS DE DESMANTALLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE 
REHABILITACIÓ 

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no 
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de 
l’Immobilitzat Material. 

TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT 

L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al 
propi Immobilitzat Material. 
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d) Inversions immobiliàries  

CAPITALITZACIÓ 

Criteri per a qualificar els terrenys i construccions com a Inversions 
Immobiliàries: 

Actius no corrents que siguin immobles i que es posseeixen per a 
obtenir rendes, plusvàlues o ambdues coses, en comptes de per a: 

- El seu ús en les activitats pròpies de l’entitat, o bé per a fins 
administratius; o 

- La seva venda en el decurs ordinari de les operacions. 

 

Forma ordinària d’adquisició: 

Els elements de les INVERSIONS IMMOBILIÀRIES adquirits 
mitjançant contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han 
capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció respectivament.  

 

Formes especials: 

Donació: Les Inversions Immobiliàries adquirides mitjançant donació, 
s’han capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l’aportació. 

 

AMORTITZACIÓ 

Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que 
normalment pateixen els béns considerats com a inversions immobiliàries per:  

- Ús i desgast físic esperat.    

- Obsolescència. 

- Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.  

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode 
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció 
durant la vida útil estimada de la Inversió Immobiliària.   

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació 
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 
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CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 

No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits 
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com una despesa més de l’exercici. 

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 

No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, 
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora dels 
elements que formen part de les Inversions Immobiliàries. 

COSTOS DE DESMANTALLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE 
REHABILITACIÓ 

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no 
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de 
les Inversions Immobiliàries. 

 

TREBALLS EFECTUATS PER LES PRÒPIES  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs efectuats 
per les seves pròpies inversions Immobiliàries. 

e) Arrendaments  

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER 

No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer 
que tingués vigència durant l’exercici. 

 

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU 

Concepte 
 

Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb 
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a 
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense 
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer. 

 
Comptabilització 
 
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, 

derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament, 
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte 
de resultats. 
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L’arrendador continua presentant i valorant els actius cedits en 
arrendament conforme a la seva naturalesa, incrementant el seu valor 
comptable en l’import dels costos directes del contracte que li siguin 
imputables, els quals es reconeixen com a despesa durant el termini del 
contracte aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels ingressos 
de l’arrendament. 

 
Qualsevol cobrament o pagament que es pogués fer en contractar un 

dret d’arrendament qualificat com operatiu, es tracta com un cobrament o 
pagament anticipat per l’arrendament que s’imputa a resultats al llarg del 
període d’arrendament a mesura que es cedeixen o reben els beneficis 
econòmics de l’actiu arrendat. 

f) Permutes  

Durant el present exercici no s’han adquirit per permuta elements de 
l’immobilitzat material. 

g) Instruments financers 

 1- ACTIUS FINANCERS 

1.a) Préstecs i partides a cobrar 

Criteris emprats per a la qualificació 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 

 
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que 

s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic 
de l’entitat, i 

b) Crèdits per la resta d’operacions: actius financers que, no tractant-se 
d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats, els 
seus cobraments són de quantia determinada o determinable i que no es 
negocien en un mercat actiu. No s’han inclòs aquells actius financers per als 
quals el tenidor pugui no recuperar substancialment tota la inversió inicial, 
per circumstàncies diferents al deteriorament creditici. 

 
Valoració inicial 

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel seu 

valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, 
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció directament atribuïbles. 
 

No obstant això, els crèdits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès 
contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i 
els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials o fons 
especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar 
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pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no 
sigui significatiu. 
 

 
Valoració posterior 

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel seu 

cost amortitzat. Quan han meritat interessos aquests s’han comptabilitzat en 
el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 

Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de 
comptes en participació i similars, s’han valorat al cost, incrementat o 
disminuït pel benefici o pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat 
com a partícip no gestor, i menys, en el seu cas, l’import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 
 

No obstant l’anterior, els crèdits amb venciment no superior a un any 
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, es valoren per aquest import, llevat que s’haguessin 
deteriorat. 
 

Deteriorament del valor 
 

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió, 
quan l’import de la pèrdua disminuís per causes relacionades amb un fet 
posterior, s’han imputat com una despesa o un ingrés, respectivament, en el 
compte de resultats.  
 

 1.b) Inversions mantingudes fins al venciment 

 
Criteris emprats per a la qualificació 
 
S’han inclòs en aquesta categoria els valors representatius de deute 

amb una data de venciment fixada, cobraments de quantia determinada o 
determinable, que es negociïn en un mercat actiu i que l’entitat te la intenció 
efectiva i la capacitat de conservar fins al seu venciment. 

 
Valoració inicial 

 
Les inversions mantingudes fins al venciment s’han valorat pel seu 

valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de la transacció, 
que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció directament atribuïbles. 
  

Valoració posterior 
 

Les inversions mantingudes fins al venciment s’han valorat pel seu cost 
amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
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Deteriorament del valor 
 
S’han practicat correccions valoratives donat que existeix evidència 

objectiva que el valor d’un crèdit o d’un grup de crèdits amb característiques 
similars de risc valorat col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat d’un o 
més fets que han tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que han 
ocasionat una reducció o retard en els fluxos d’efectiu futurs estimats. 
 

     1.c) Actius financers mantinguts per negociar 

No hi ha cap partida en l’actiu financer que es consideri mantinguda 
per negociar. 
  
 

1.d) Inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 
associades 

 
No hi ha cap partida en l’actiu financer que es consideri inversions en el 

patrimoni d’enitats del grup, multigrup i associades. 
 

 
1.e) Actius financers disponibles per a la venda 

 
Criteris emprats per a la qualificació 

 
En aquesta categoria s’hi inclouen els valors representatius de deute i 

instruments de patrimoni d’altres entitats que no s’hagin classificat en cap de 
les categories anteriors. 
 

Valoració inicial 
 

Els actius financers disponibles per a la venda es valoren inicialment 
pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu de la 
transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més 
els costos de transacció directament atribuïbles. 
 

Valoració posterior 
 

Els actius financers disponibles per a la venda es valoren pel seu valor 
raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugui incórrer en la 
seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren 
directament en el patrimoni net, fins que l’actiu financer causi baixa del 
balanç o es deteriori, moment en què l’import així reconegut, s’ha d’imputar al 
compte de resultats. 
 
 

Les inversions en instruments de patrimoni el valor raonable dels quals 
no es pugui determinar amb fiabilitat es valoren pel seu cost, menys, en el seu 
cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament del 
valor. 
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1.f) Interessos i dividends rebuts d’actius financers 

 

Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat 
al moment de l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de 
resultats. Els interessos s’han reconegut utilitzant el mètode del tipus 
d’interès efectiu i els dividends quan es declari el dret del soci a rebre’ls. 
 

 
1.g) Baixa d’actius financers 
 
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan 

expiren o es  cedeixen els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu de 
l’actiu financer, essent necessari que s’hagin transferit de manera substancial 
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, en circumstàncies que s’han 
d’avaluar comparant l’exposició de l’entitat, abans i després de la cessió, a la 
variació en els imports i en el calendari dels fluxos d’efectiu nets de l’actiu 
transferit. S’entén que s’han cedit de manera substancial els riscos i beneficis 
inherents a la propietat de l’actiu financer quan la seva exposició a aquesta 
variació deixi de ser significativa en relació amb la variació total del valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs nets associats amb l’actiu financer.  

 
Si l’entitat no cedeix ni reté substancialment els riscos i beneficis, 

l’actiu financer es dóna de baixa quan no n’hagi retingut el control del mateix.  
 
 
Quan l’actiu financer es doni de baixa, la diferència entre la 

contraprestació rebuda neta dels costos de transacció atribuïbles, considerant 
qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit, i el valor en 
llibres de l’actiu financer, més qualsevol import acumulat que s’hagi reconegut 
directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua sorgida al 
donar de baixa l’actiu, i forma part del resultat de l’exercici en què aquesta es 
produeix. 

 
Els criteris anteriors també s’apliquen a les transferències d’un grup 

d’actius financers o de part del mateix. 
 

 

 2- PASSIUS FINANCERS 

2.a) Dèbits i partides a pagar 
 
Criteris emprats per a la qualificació 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que 

s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i 
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells 

passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen 
en les activitats. 
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Valoració inicial 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 

inicialment pel seu valor raonable que, llevat evidència en contrari, és el preu 
de la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda 
ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles. 

 
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 

de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 
Valoració posterior 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu 

cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de 
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any 

que, d’acord con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import. 

 
 
2.b) Passius financers mantinguts per a negociar. 
 
No hi ha cap partida en el passiu financer que es consideri mantinguda 

per negociar. 
 
 
2.c) Reclassificació de passius financers  
 
L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la 

categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a 
aquelles. 

 
2.d) Baixa de passius financers 
 
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi 

extingit. 
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un 

prestamista i un prestatari, sempre que aquests tinguin condicions 
substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es 
reconeix el nou passiu financer que sorgeix. 

De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les 
condicions actuals d’un passiu financer. 

En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin 
condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dóna 
de baixa del balanç, i es registra l’import de les comissions pagades com un 
ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es 
determina aplicant el tipus d’interès efectiu. 
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h) Cobertures comptables 

 Durant el present exercici l’Entitat no ha portat a terme operacions de 
cobertura. 

i) Existències 

L’entitat no manté cap tipus d’existències a final d’exercici.  

j) Transaccions en moneda estrangera.  

No existeixen saldos representatius de crèdits o deutes en moneda 
estrangera en el Balanç de Situació que s’inclou en els presents comptes 
anuals ni s’han realitzat operacions significatives en moneda estrangera. 

 

k) Impost sobre beneficis.  

DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 

Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i 
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.  

En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat 
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de 
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual 
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als 
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits 
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases 
imposables negatives d’exercicis anteriors.  

Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:  

- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de 
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de 
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues 
compensades.  

- "Diferències temporàries", existents entre la base imposable i el 
resultat comptable abans d’aplicar impostos de l’exercici, l’origen de les quals 
és en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar ambdues 
magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents.  
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l) Ingressos i despeses.  

CRITERIS GENERALS APLICATS 

 Ingressos 
 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis 
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, 
llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, 
deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides 
similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al 
nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden incloure els interessos 
incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no 
tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos 
d’efectiu no sigui significatiu. 
 

Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de 
serveis que l’entitat ha de repercutir a tercers com l’impost sobre el valor afegit 
i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de tercers, 
no formen part dels ingressos. 
 

Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò 
disposat en la norma relativa a instruments financers. 
 

No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per 
operacions de tràfic, de naturalesa i valor similars. 
 

Despeses 

Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades 
atenent a la naturalesa de les mateixes i  imputades al capítol corresponent 
del compte de resultats de l’Entitat. 
 
 
DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
  

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de 
la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el 
percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici. 

 
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de 

prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions 
següents: 
 

a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 
b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics 

derivats de la transacció. 
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de 

l’exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i 
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per 

incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat. 
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m) Provisions i contingències  

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç 
de la Fundació. 

 

n) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç 
de la Fundació. 

 

o) Despeses de personal  

En l’exercici actual no s’han registrat ni valorat despeses de personal 
referides a compromisos per pensions. 
 

p) Subvencions, donacions i llegats.  

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ 

 
Reconeixement 
 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han 

comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament 
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb 
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 

 
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, 

donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons 
dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis 
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons 
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es 
tracti.  

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de 
reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la 
condició de no reintegrables.  

 
Valoració 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat 

pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en 
espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós 
valors al moment del seu reconeixement. 
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CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS 

 
La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que 

tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. 
 
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, 

donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una 
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a 
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de 
passiu. 

 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir 

entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats: 
 
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o 

compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en 
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació 
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen 
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que 
estiguin finançant. 

c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat 
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 

DETERIORAMENT 

 
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions 

valoratives per deteriorament dels elements en la part en què aquests 
elements han estat finançats gratuïtament. 

 

q) Negocis conjunts  

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç 
de la Fundació. 
 

r) Transaccions entre parts vinculades  

En la nota 1 d’aquesta memòria, la Fundació informa de la relació 
amb les Societats i Filials que s’integren en la mateixa i a la Nota 26 es 
presenta la informació segmentada de l’activitat econòmica de la Fundació i de 
les esmentades societats adscrites. 

 

s) Actius no corrents mantinguts per la venda 

 En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç 
de la Fundació. 
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t) Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini. 

Correspon a diversos dipòsits realitzats per entitats sensibilitzades en 
promoure i impulsar la recerca i la formació en l’àmbit de les ciències de la 
salut, els quals no meriten cap tipus d’interès. A més, s’hi inclouen els 
remanents de les activitats realitzades per compte de les diferents Societats 
Mèdiques especialitzades  i per compte de les Filials de l’Associació Acadèmia 
de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears , els quals es 
destinen al finançament de futures actuacions per part d’aquestes entitats i 
societats adscrites a la Fundació. 
 

5. Immobilitzat material 

5.1 Anàlisi dels moviments 

 Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents:  

 

EXERCICI 2012 

 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.11 

Addicions     

Entrades 

Comb
in. de 
negoc

is 

Aport. 
no 

dineràri
es 

Ampliac 
/Millore

s 

Sortid
es / 

Baixes 
Traspàs 

Saldo 
31.12.12 

Terrenys/Construccions 7.510.386,50 427.263,06     193,61 7.937.843,17 

Instal·lacions tècniques 730.723,24 12.209,00      742.932,24 

Altres instal·lacions 466.729,30 2.435,75      469.165,05 

Mobiliari 577.641,71 14.349,27      591.990,98 

E. P. I. 261.344,13 15.091,52      276.435,65 
Altre immobilitzat 
material 48.674,29 6.754,60      55.428,89 

Immobilitzat en curs 193,61 0,00     -193,61 0,00 

TOTAL (A) 9.595.692,78 478.103,20     0,00 10.073.795,98 

 

Detall dels immobles concrets que han causat increment: 

Edifici C/ Campcardós, 37-39 (Girona) :          431.131,34 euros           

Altres construccions ( Reg. prorrata IVA inv.):         -3.674,67 euros 
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Denominació Saldo 
31.12.11 

Import 
dotació 

Càrrecs 
per 

baixes 
Traspassos Saldo 

31.12.12 

A.A. Construccions (627.413,01) (114.796,22)   (742.209,23) 
A.A. Instal·lacions 
tècniques (331.446,04) (48.878,33)   (380.324,37) 

A.A. Altres instal·lacions (259.619,50) (44.626,51)   (304.246,01) 

A.A. Mobiliari (394.011,12) (60.820,64)   (454.831,76) 

A.A. E.P.I. (205.177,22) (14.622,10)   (219.799,32) 

A.A. Altre immobilitzat (27.676,03) (4.174,45)   (31.850,48) 
TOTAL (B) (1.845.342,92) (287.918,25)   (2.133.261,17) 

 
VALOR NET COMPTABLE Saldo 31.12.11 Saldo 31.12.12 

IMMOBILITZAT MATERIAL (A-B) 7.750.349,86  7.940.534,81 

 
Detall construccions a 31.12.2012 Terrenys Construccions 

Edifici Can Caralleu (Barcelona) 0,00 4.005.290,76 
Edifici Josep Renom, 17 (Sabadell) 208.250,00 218.509,30 
Edifici Diputació 320 (Barcelona) 2.059.301,09 1.015.360,68 
Edifici Campcardós, 37-39 (Girona) 50.112,00 381.019,34 

 
El terreny de l’edifici de Can Caralleu correspon a una concessió 

administrativa descrita en el punt 8.2.d de la present memòria. 

   

EXERCICI 2013 

 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.12 

Addicions     

Entrades 
Com. 

de 
neg. 

Aport. 
no 

dineràri
es 

Ampliac 
/Millore

s 

Sortid
es / 

Baixes 
Traspàs 

Saldo 
31.12.13 

Terrenys/Construccions 7.937.843,17 19.265,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.957.108,50 

Instal·lacions tècniques 742.932,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 742.932,24 

Altres instal·lacions 469.165,05 11.511,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480.677,02 

Mobiliari 591.990,98 8.822,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.813,81 

E. P. I. 276.435,65 12.284,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288.720,61 
Altre immobilitzat 
material 55.428,89 8.798,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.227,69 

Immobilitzat en curs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (A) 10.073.795,98 60.683,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.134.479,87 

 

Detall dels immobles concrets que han causat increment: 

Adequació edifici Can Caralleu:  18.223,82 euros 

Adequació local de Girona :   1.041,51 euros 
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Denominació 
Saldo 

31.12.12 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per 

baixes 
Traspassos 

Saldo 
31.12.13 

A.A. Construccions (742.209,23) (119.742,38) 0,00 0,00 (861.951,61) 
A.A. Instal·lacions 
tècniques (380.324,37) (48.878,33) 0,00 0,00 (429.202,70) 

A.A. Altres instal·lacions (304.246,01) (46.378,28) 0,00 0,00 (350.624,29) 

A.A. Mobiliari (454.831,76) (62.554,47) 0,00 0,00 (517.386,23) 

A.A. E.P.I. (219.799,32) (13.771,00) 0,00 0,00 (233.570,32) 

A.A. Altre immobilitzat (31.850,48) (4.038,47) 0,00 0,00 (35.888,95) 
TOTAL (B) (2.133.261,17) (295.362,93) 0,00 0,00 (2.428.624,10) 

 
VALOR NET COMPTABLE Saldo 31.12.12 Saldo 31.12.13 

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B) 7.940.534,81 7.705.855,77 

 
Detall construccions a 31.12.2013 Terrenys Construccions 

Edifici Can Caralleu (Barcelona) 0,00 4.023.514,58 
Edifici Josep Renom, 17 (Sabadell) 208.250,00 218.509,30 
Edifici Diputació 320 (Barcelona) 2.059.301,09 1.015.360,68 
Edifici Campcardós, 37-39 (Girona) 50.112,00 382.060,85 
 

 
El terreny de l’edifici de Can Caralleu correspon a una concessió 

administrativa descrita en el punt 8.2.d de la present memòria. 
 

5.2 Altra informació 

 

a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Característiques de l’immobilitzat material no afecte 

directament a les activitats. 
 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 

desenvolupa la Fundació. 

Classes elements % amortització

Construccions 2%

Instal·lacions tècniques 8-12%

Altres instal·lacions 8%

Mobiliari 10-15%

Equips procés informació 25%

Altre immobilitzat 10%
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c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, 

distingint entre construccions i resta d’elements. 
 
 

DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS 
EXERCICI 
2013 

EXERCICI 
2012 

Construccions 0,00 0,00 

Resta d’elements 237.295,06 225.561,50 

TOTAL 237.295,06 225.561,50 

 
 
 d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb 

l’immobilitzat material, indicant també l’import d’aquests actius. 
 
 

Descripció de l’actiu subvencionat Import de l’actiu 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
31/12/13 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
31/12/12 

 Local C/ Diputació 2.784.557,05 1.508.060,06 1.277.536,31 

 Fons d’Art  14.250,00 9.833,63 8.483,63 

 Edifici Can Caralleu  5.798.606,20 3.796.251,86 3.995.401,10 
 Plaques fotovoltaiques 112.520,51 22.620,00 25.636,00 
 Local c/Campcardós 431.131,34 420.969,04 262.819,42 

TOTAL 9.141.065,10 5.757.734,59 5.569.876,46 
 
 

e) Resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres 
mitjans d’elements de l’immobilitzat material. 

 
 
EXERCICI 2012 
 

No s’han realitzat alienacions d’immobilitzat material durant l’exercici 
2012. 

 
 
 
EXERCICI 2013 
 

No s’han realitzat alienacions d’immobilitzat material durant l’exercici 
2013. 
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f) Immobilitzat en curs 

 

No hi hagut immobilitzat en curs ni en l’exercici actual ni en l’anterior. 

 
g) Altres aspectes relacionats amb l’immobilitzat  

 

En l’exercici 2007, la Fundació va cedir l’ús compartit del local de C/ 
Diputació, 320 a la Fundació Privada d’Atenció Primària, per un període de 99 
anys. 

En contrapartida, i d’acord amb el conveni subscrit, la Fundació rep 
com a propis els ingressos de quotes de socis de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària, que a la vegada han de ser socis també de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears. 

 

6. Inversions immobiliàries 

6.1 Descripció dels immobles 
 
 
EXERCICI 2012 
 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.11 

Addiccions     

Entrades 
Combin. de 

negoci 
Aport. no 
dineràries 

Ampliac 
/Millores 

Sortides / 
Baixes 

Traspas. 
Saldo 

31.12.12 

Terrenys i 
béns nat. 0,00       0,00 

Construccions 3.252.269,84 103.993,76      3.356.263,60 

TOTAL (A) 3.252.269,84 103.993,76      3.356.263,60 
 

          

Denominació 
Saldo 

31.12.11 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per baixes 

Traspassos 
Saldo 

31.12.12 

A.A. Construccions (150.431,18) (48.791,50)   (199.222,68) 
TOTAL (B) (150.431,18) (48.791,50)   (199.222,68) 

 

VALOR NET COMPTABLE Saldo 31.12.11 Saldo 31.12.12 

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (A-B) 3.101.838,66 3.157.040,92 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

“F.P. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ” pàgina 

 

26

 
EXERCICI 2013 
 
 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.12 

Addiccions     

Entrades 
Combin. de 

negoci 
Aport. no 
dineràries 

Ampliac 
/Millores 

Sortides / 
Baixes 

Traspas. 
Saldo 

31.12.13 

Terrenys i 
béns nat. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construccions 3.356.263,60 8.471,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364.735,14 

TOTAL (A) 3.356.263,60 8.471,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.364.735,14 
 
 

          

Denominació 
Saldo 

31.12.12 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per baixes 

Traspassos 
Saldo 

31.12.13 

A.A. Construccions (199.222,68) (49.776,82) 0,00 0,00 (248.999,50) 
TOTAL (B) (199.222,68) (49.776,82) 0,00 0,00 (248.999,50) 

 
 

VALOR NET COMPTABLE Saldo 31.12.12 Saldo 31.12.13 

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES (A-B) 3.157.040,92 3.115.735,64 
 
 
Detall dels immobles entre la part de terrenys i la de construccions: 
 

IMMOBLES EXERCICI 2013 EXERCICI 2012 

Terrenys 1.864.361,34 1.864.361,34 

Construccions 1.500.373,80 1.491.902,26 

TOTAL 3.364.735,14 3.356.263,60 
 

Descripció dels immobles classificats com a inversions immobiliàries: 
 
EXERCICI 2012: 
 

IMMOBLE COST 
Ingressos  

2012 
Destí 

Local C/Roger de Flor 91.515,37 4.822,74 Arrendament 

Local C/Aribau 987.315,04 5.500,00 Arrendament 

Local C/Bonanova 2.277.433,19 66.000,00 Arrendament 

TOTAL 3.356.263,60 76.322,74  
 
EXERCICI 2013: 
 

IMMOBLE COST 
Ingressos  

2013 
Destí 

Local C/Roger de Flor 91.515,37 4.933,01 Arrendament 

Local C/Aribau 995.786,58 19.306,80 Arrendament 

Local C/Bonanova 2.277.433,19 67.452,00 Arrendament 

TOTAL 3.364.735,14 91.691,81  



 

“F.P. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ” pàgina 

 

27

 
6.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb les 

inversions immobiliàries, indicant també l’import d’aquests actius. 
 

Descripció de l'actiu subvencionat Import de l'actiu 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
31/12/13 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
31/12/12 

 Local C/ Bonanova 2.277.433,19 2.078.658,84 2.118.413,71 
TOTAL 2.277.433,19 2.078.658,84 2.118.413,71 

 

6.3 Altra informació 

 a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 

 
 
 
 

 

7. Béns del patrimoni històric i cultural  

 

7.1 Anàlisi dels moviments 
 
 
EXERCICI 2012: 
 

Naturalesa 
Saldo  

31.12.11 

Addicions 
Sortides 
/ Baixes 

Traspas. 
Saldo 

31.12.12 Entrades 
Aport. no 
dineràries 

Amplia. 
/Millores 

 Fons bibliogràfic 248.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.199,00 

         

TOTAL 248.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.199,00 
 

 
EXERCICI 2013: 
 

Naturalesa 
Saldo  

31.12.12 

Addicions 
Sortides 
/ Baixes 

Traspas. 
Saldo 

31.12.13 Entrades 
Aport. no 
dineràries 

Amplia. 
/Millores 

 Fons bibliogràfic 248.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.199,00 

         

TOTAL 248.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.199,00 
 

 
 
 

Classes elements % amortització

Construccions 2%-4%
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7.2. Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb els 

bens del patrimoni cultural, indicant també l’import d’aquests actius. 
 
 

Descripció de l'actiu 
subvencionat/donat 

Import de l'actiu 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
31/12/13 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
31/12/12 

 Fons bibliogràfic 248.199,00 248.199,00 248.199,00 
TOTAL 248.199,00 248.199,00 248.199,00 

 

8. Immobilitzat intangible 

8.1 Anàlisi dels moviments 

Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents: 
 
 
EXERCICI 2012 

 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.11 

Addiccions 

Sortides / 
Baixes 

Trasp. Saldo 31.12.12 
Entrades 

Actius 
generats 
intern. 

Combin. 
de 

negocis 

Aport. 
no 

dineràri
es 

Concessions 
administratives 767.678,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.678,77 
Propietat 
industrial 1.788,36 2.460,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.249,10 
Aplicacions 
informàtiques 346.008,00 69.531,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.539,16 

TOTAL (A) 1.115.475,13 71.991,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.467,03 
 
 

Denominació 
Saldo 

31.12.11 
Import 
dotació 

Càrrecs per 
baixes 

Traspassos 
Saldo 

31.12.12 

A.A. Concessions admin. (78.608,42) (10.167,17) 0,00 0,00 (88.775,59) 

A.A. Propietat industrial (1.066,47) (794,20) 0,00 0,00 (1.860,67) 

A.A.Aplicacions informàtiques (260.727,55) (66.889,45) 0,00 0,00 (327.617,00) 
TOTAL (B) (340.402,44) (77.850,82) 0,00 0,00 (418.253,26) 

 
 

VALOR NET COMPTABLE 
Saldo 

31.12.11 
Saldo 

31.12.12 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B ) 775.072,69 769.213,77 
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EXERCICI 2013 

 

Naturalesa 
Saldo 

31.12.12 

Addiccions 

Sortides / 
Baixes 

Trasp. Saldo 31.12.13 
Entrades 

Actius 
generats 
intern. 

Combin. 
de 

negocis 

Aport. 
no 

dineràri
es 

Concessions 
administratives 767.678,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767.678,77 
Propietat 
industrial 4.249,10 630,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.879,63 
Aplicacions 
informàtiques 415.539,16 29.324,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444.863,73 

TOTAL (A) 1.187.467,03 29.955,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.217.422,13 
 
 

Denominació 
Saldo 

31.12.12 
Import 
dotació 

Càrrecs per 
baixes 

Traspassos 
Saldo 

31.12.13 

A.A. Concessions admin. (88.775,59) (10.747,50) 0,00 0,00 (99.523,09) 

A.A. Propietat industrial (1.860,67) (287,56) 0,00 0,00 (2.148,23) 

A.A.Aplicacions informàtiques (327.617,00) (51.565,18) 0,00 0,00 (379.182,18) 
TOTAL (B) (418.253,26) (62.600,24) 0,00 0,00 (480.853,50) 

 
 

VALOR NET COMPTABLE 
Saldo 

31.12.12 
Saldo 

31.12.13 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B ) 769.213,77 736.568,63 

 

 

8.2 Altra informació 
 
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
b) Característiques de l’immobilitzat intangible no afecte 

directament a les activitats. 
 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 

desenvolupa la Fundació. 
 
 
 

 

Classes elements % amortització

Concessions 1,4%

Marques 10%

Aplicacions informàtiques 33%
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c) Import i característiques dels immobilitzats intangibles 
totalment amortitzats en ús. 

 

DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS 

 

EXERCICI 
2013 

 

EXERCICI 
2012 

Aplicacions Informàtiques 303.747,28 237.768,05 

TOTAL 303.747,28 237.768,05 

 
 
 
d) Característiques de les concessions administratives. 

- Dret de superfície concedit per l’Ajuntament de Barcelona fins l’any 
2076, sobre una finca situada en el C/ Major de Can Caralleu  
(Barcelona ) on la Fundació ha construït la nova seu. El cost del dret  
de superfície és de 767.678,77 euros, sent el termini de vigència de 
75 anys. La depreciació d’aquesta partida s’ha començat a realitzar 
en el moment que la nova seu ha entrat en funcionament, sent el 
seu període d’amortització els anys que restin del dret de superfície o 
la seva vida útil, si aquesta és inferior. 

 

9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 

 

9.1 Arrendaments financers 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

 

9.2 Arrendaments operatius 

 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ ARRENDAT 

 
QUOTA 

ARRENDAMENT 
OPERATIU 

RECONEGUT 
COM INGRÉS 

 
EXERCICI 2013 

QUOTA 
ARRENDAMENT 

OPERATIU 
RECONEGUT 
COM INGRÉS 

 
EXERCICI 2012 

Local C/Roger de Flor  4.933,01 4.822,74 

Local C/Bonanova 67.452,00 66.000,00 

Local C/Aribau 19.306,80 5.500,00 

Lloguer de sales  55.547,26 77.594,98 

 TOTAL 147.239,07 153.917,72 
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DESCRIPCIÓ DEL BÉ 

QUOTES 
D'ARRENDAMENT 

OPERATIU 
RECONEGUDES COM 

A DESPESA 2013 

QUOTES 
D'ARRENDAMENT 

OPERATIU 
RECONEGUDES COM 

A DESPESA 2012 

 Lloguer per activitats congressuals i altres 138.600,78 132.583,30 

 TOTAL 138.600,78 132.583,30 

10. Instruments financers 
 
 

a) Categories d’actius financers i passius financers 
 

 
10.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del 

grup, multigrup i associades.  
 

 
  Instruments financers a llarg termini  

  

Accions i 
participacions del 
patrimoni (totes, 
excepte particip. 

empreses grup, mult. i 
assoc.) 

Valors representatius 
de deute (tots sense 

excepció)  
Altres 

CATEGORIES 250 251, 241  
242,243,252, 253, 254,  

257, 258, 26,2553 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Actius financers mantinguts per a neg.             

              

Inversions mantingudes fins al vt             

              

Préstecs i partides a cobrar        117.546,76 19.546,76 

            

Actius disponibles per a la venda           

Valorats segons el seu valor raonable           

Valorats segons el seu cost           

            

Derivats de cobertura           

            

TOTAL        117.546,76 19.546,76 
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 Instruments financers a curt termini    

  
Valors representatius de 
deute (tots sense excepció)  

Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 

Altres 

CATEGORIES 541, 531  
430, 431, 432, 433, 434, 436, 

437, 44, 460, 544, 558  

532, 5554, 555, 565, 33, 
542, 543, 544, 545, 546, 
548, 551, 552, 553, 566, 

559, 255 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 

A.F. mantinguts per a negociar       

        

Inversions mantingudes fins vt. 2.195.444,98 0,00     

        

Préstecs i partides a cobrar   2.427.266,15 1.506.764,84 200.000,00 604.000,00 

        

Actius disponibles per a venda       

Valorats s. el seu valor raonable 1.102.602,01 3.238.534,75   15.133,43 13.856,89 

Valorats s. el seu cost       

        

Derivats de cobertura       

        

TOTAL 3.298.046,99 3.238.534,75 2.427.266,15 1.506.764,84 215.133,43 617.856,89 

 
 

      

  TOTAL  

CATEGORIES     

  2013 2012 

Actius financers mantinguts per a negociar   

    

Inversions mantingudes fins al venciment 2.195.444,98  

    

Préstecs i partides a cobrar 2.744.812,91 2.130.311,60 

    

Actius disponibles per a la venda   

Valorats segons el seu valor raonable 1.117.735,44 3.252.391,64 

Valorats segons el seu cost   

    

Derivats de cobertura   

    

TOTAL 6.057.993,33 5.382.703,24 
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10.2.1) Passius financers. 
 
 

  Instruments financiers a llarg termini   

  Deutes amb entitats de crèdit Obligacions i altres  
valors negociables Altres 

  

CATEGORIES 160, 170  176, 177, 178  
161, 171, 172, 173, 

174,18,1753   

  2013 2012 2013 2012 2013 2012   

Dèbits i partides a 
pagar 1.519.710,57 1.675.534,25     7.005.065,97 6.912.341,47 

  

            

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

        

  

            
Derivats de 
cobertura         

  

TOTAL 1.519.710,57 1.675.534,25     7.005.065,97 6.912.341,47   

         

         

         

  Intruments financeres a curt termini 

  Deutes amb entitats de crèdit Obligacions i altres 
valors negociables 

Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 

Altres 

CATEGORIES 510, 520,527  500, 501, 505,506  
400, 401, 403, 404, 405, 406, 
41, 438, 465,466, 475,  476, 

477  

512, 513, 521, 523, 
551,5525,5530,5532,555,5565,5
566,56, 5591,194,509,511, 524, 

525,  526, 561,569,1750  

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Dèbits i partides a 
pagar 154.562,55 149.499,34     616.381,13 335.391,27 33.333,33 43.771,74 

            

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

          

            

Derivats de 
cobertura           

TOTAL 154.562,55 149.499,34     616.381,13 335.391,27 33.333,33 43.771,74 

         

  TOTAL        

            

CATEGORIES           

  2013 2012       

Dèbits i partides a 
pagar 9.329.053,55 9.116.538,07 

      

          

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

  

      

          

Derivats de 
cobertura   

      

TOTAL 9.329.053,55 9.116.538,07       
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a) Classificació per venciment: 

 

Respecte als dipòsits veure nota 4.t 
 
10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net 
 

ACTIUS FINANCIERS Pèrdues Beneficis Ben./Pèrd. 
via PN 

Pèrdues Beneficis Ben./Pèrd. 
via PN 

Int. a 
favor 

Int. a 
favor 

  
663, 666, 

667 763,766 900, (800)  
663, 666, 

667  763, 766 900, (800)  761, 762  761, 762  

  2013 2013 2013 2012 2012 2012 2013 2012 

Actius fin, mantinguts per a negociar 
        

Inversions mantingudes fins el vt         

Préstecs i partides a cobrar       78.645,62 145.672,31 

Actius disponibles per la venda   1.276,54   855,21   

TOTAL   1.276,54   855,21 78.645,62 145.672,31 

Actius financers amb 
venciment  

Import 
venciment 

exercici N+1  

Import 
venciment 

exercici N+2 

Import 
venciment 

exercici N+3 

Import 
venciment 

exercici N+4 

Import 
venciment 

exercici N+5 

Import 
venciment 

superior a 5 
anys 

TOTAL  

Fiances i dipòsits 0,00     17.546,76 17.546,76 

Fons d’inversió 15.133,43      15.133,43 

Actius financers 3.291.202,10      3.291.202,10 

Interessos a C/T de valors 
representatius de deute    

0,00      0,00 

Imposicions a C/T  i interessos 
a cobrar  

206.844,89 100.000,00     306.844,39 

Usuaris i altres deutors  2.427.266,15      2.427.266,15 

TOTAL 5.940.446,57 100.000,00    17.546,76 6.057.993,33 

Passius financers amb 
venciment  

Import 
venciment 

exercici N+1  

Import 
venciment 

exercici N+2 

Import 
venciment 

exercici N+3 

Import 
venciment 

exercici N+4 

Import 
venciment 

exercici N+5 

Import 
venciment 

superior a 5 
anys 

TOTAL  

Deutes a LL/T amb entitats de 
crèdit  

 156.412,08 158.263,84 160.137,94 162.034,63 882.862,08 1.519.710,57 

Dipòsits      7.005.065,97 7.005.065,97 

Proveïdors immobilitzat 0,00      0,00 

Altres deutes a c/t 33.333,33      33.333,33 

Deutes a C/T amb entitats de 
crèdit (520) 

154.562,55      154.562,55 

Proveïdors i creditors 616.381,13      616.381,13 

TOTAL 804.277,01 156.412,08 158.263,84 160.137,94 162.034,63 7.887.928,05 9.329.053,55 
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PASSIUS FINANCIERS Pèrdues Beneficis Ben./Pèrd. 
via PN Pèrdues Beneficis Ben./Pèrd. 

via PN 
Int. De 
deutes 

Int. de 
deutes 

                  

  2013 2013 2013 2012 2012 2012 2013 2012 

Dèbits i partides a pagar             42.940,11 55.496,89 

Passius fin. mantinguts per negociar 
              

TOTAL             42.940,11 55.496,89 

 
 

10.2.3. Altra informació a incloure en la memòria 
 

10.2.3.1 Valor raonable 
 

La fundació disposa de participacions d'un Fons d'Inversió ( Catalunya 
Fons - Caixa Penedès ) per valor de cost de 10.217,21 euros, les quals estan 
comptabilitzades al seu valor raonable per 15.133,43 euros (13.856,89 euros al 
2012).La resta d’actius financers tenen una rendibilitat fixa i estan 
comptabilitzats a valor raonable, el qual coincideix amb el seu valor de cost. 

 
10.2.3.2 Usuaris i altres deutors 
 
EXERCICI 2012 

  SALDO 
31/12/2011 

Entrades Sortides SALDO 
31/12/2012   

Usuaris patrocinadors i altres 
deutors de les activitats 

1.526.582,31 3.514.801,94 3.534.619,53 1.506.764,72 

TOTAL 1.526.582,31 3.514.801,94 3.534.619,53 1.506.764,72 
 
EXERCICI 2013 

  SALDO 
31/12/2012 

Entrades Sortides SALDO 
31/12/2013   

Usuaris patrocinadors i altres 
deutors de les activitats 

1.506.764,72 4.766.746,15 3.846.363,74 2.427.147,13 

TOTAL 1.506.764,72 4.766.746,15 3.846.363,74 2.427.147,13 

 
10.2.3.3 Informació sobre els terminis de pagament a proveïdors  

 
            

   Pagaments realitzats Pagaments pendent 

   2013 2012 2013 2012 

   import % import % import % import % 

                      
Dins termini legal   4.038.818,67 100 4.455.677,98 100  255.469,29 46 272.152,99 100 

Resta    0,00 0,00 0,00  0  295.000,00 54 0,00 0 

Total pagaments ex. 4.038.818,67  4.455.677,98 100 550.469,29 100 272.152,99 100 

PMP pagaments 
excedits (días)  

                

        240       
                



 

“F.P. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ” pàgina 

 

36

 
 
 

10.2.3.4 Altra tipus d’informació 
 

Pòlissa de crèdit 

 El 20 de desembre de 2001 la Fundació va signar una pòlissa  per 
import de 782.000,00 euros amb el Banc de Sabadell. 

 L’import disposat de la pòlissa a 31 de desembre de 2013 era de 0,00 
euros (0,00 euros a 31 de desembre de 2012). 

 S’estableixen al contracte del préstec les següents condicions: 

Venciment de la pòlissa: 

20 de desembre de 2016 

Interessos:     Satisfacció: 

    Es satisfaran en períodes anuals. 

    Tipus d’interès: 

Primera etapa: Durant el primer exercici, l’interès serà del 3,843% nominal 
anual. 

Segona etapa: A partir del segon exercici, el tipus d’interès aplicable  serà el 
que resulti d’addicionar un marge de mig punt a l’EURIBOR, arrodonit a l’alça 
en la xifra més propera al múltiple de ¼ de punt. 

Comissions: 

Comissió d’obertura del 0,50% del principal. 

 
 
 
Deute amb garantia real 
 

A) El 15 de juliol de 2004 la Fundació va signar un préstec hipotecari a 
interès variable per finançar la nova seu a Can Caralleu (Barcelona) per import 
de 1.800.000,00 euros amb el Banc de Sabadell. 

  L’import pendent del préstec a 31 de desembre de 2013 era de 
879.738,41 euros i a 31 de desembre de 2012 era de 1.005.837,40 euros. 

 S’estableixen al contracte del préstec les següents condicions: 

Venciment del préstec: 

31 de juliol de 2020 
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Devolució:  

El préstec té una mancança d’amortització del capital de 12 mesos 
naturals que s’iniciarà l’últim dia del mes natural en què s’ha formalitzat el 
préstec, és a dir, fins el 31 d’agost del 2005. Durant aquest període es 
meritaran interessos, que s’han de satisfer l’últim dia de cada mes vençut. A 
partir del 31 d’agost del 2005 es començarà a amortitzar el capital mitjançant 
quotes mensuals. 

Interessos:     Satisfacció: 

    Es satisfaran en períodes mensuals. 

    Tipus d’interès: 

Primera etapa: Durant el primer exercici, l’interès serà del 3 % anual. 

Segona etapa: A partir del segon exercici, el tipus d’interès aplicable  es 
subdividirà en períodes anuals successius d’interès fix, llevat de l’últim, que 
comprendrà la fracció d’anualitat corresponent fins al venciment final del 
préstec. El tipus d’interès aplicable serà el que resulti d’addicionar un marge 
de 0,60 punts a l’EURIBOR. 

Comissions: 

Comissió d’obertura de 6.300,00 euros. 

Garantia:  

La garantia hipotecària del préstec és l’edifici destinat a la nova seu de 
la Fundació, construït al Carrer Major de Can Caralleu, número 1 i situat al 
barri de Can Caralleu, Sarrià, Barcelona.  

 

B) El 05 de febrer de 2007 la Fundació va signar un Compte de Crèdit 
Hipotecari a interès fix per finançar la nova seu al C/ Diputació (Barcelona) 
per import de 2.056.000,00 euros amb el Banc de Sabadell. 

 L’import disposat del Compte de Crèdit Hipotecari  a 31 de desembre de 
2013 era de 0,00 euros (0,00 a data 31/12/2012). 

 S’estableixen al contracte del préstec les següents condicions: 

Venciment del préstec: 

5 de febrer de 2019 

Devolució:  

El préstec té una mancança d’amortització del capital fins el febrer del 
2010.  
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El límit inicial de 2.056.000,00 euros s’anirà reduint  al llarg dels anys. 
Els límits per exercici seran de: 

ANY LIMIT 

Any 2010   1.850.400,00 

Any 2011   1.644.800,00 

Any 2012   1.439.200,00 

Any 2013   1.233.600,00 

Any 2014   1.028.000,00 

Any 2015   822.400,00 

Any 2016   616.800,00 

Any 2017   411.200,00 

Any 2018   205.600,00 

Any 2019   0,00 

Interessos:     Satisfacció: 

    Es satisfaran en períodes trimestrals. 

    Tipus d’interès: 

Interès fix  de 4,75% nominal anual. 

 

Comissions: 

Comissió d’obertura del 0,50% del principal. 

Garantia:  

La garantia hipotecària del Compte de Crèdit Hipotecari és el local 
número 320 del Carrer Diputació de Barcelona. 

 

C) El 2 de desembre de 2009 la Fundació va signar un préstec 
hipotecari a interès variable per finançar la compra d’un local al C/ Aribau 
(Barcelona) per import de 880.000,00 euros amb el Banc de Sabadell. 

 L’import pendent del préstec a 31 de desembre de 2013 era de 
794.534,71 euros i a 31 de desembre de 2012 era de 819.196,19 euros. 

 S’estableixen al contracte del préstec les següents condicions: 
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Venciment del préstec: 

31 de desembre  de 2039 

Devolució:  

El préstec té una mancança d’amortització del capital de 20 dies. A 
partir del 31 desembre del 2009 es començarà a amortitzar el capital 
mitjançant quotes mensuals. 

Interessos:     Satisfacció: 

    Es satisfaran en períodes mensuals. 

    Tipus d’interès: 

Primera etapa: Durant el primer exercici, l’interès serà del 2,21 % anual. 

Segona etapa: A partir del segon exercici, el tipus d’interès aplicable  es 
subdividirà en períodes anuals successius d’interès fix, llevat de l’últim, que 
comprendrà la fracció d’anualitat corresponent fins al venciment final del 
préstec. El tipus d’interès aplicable serà el que resulti d’addicionar un marge 
de 0,95 punts a l’EURIBOR. 

Comissions: 

Comissió d’obertura de 4.400,00 euros. 

Garantia:  

La garantia hipotecària del préstec és l’immoble del c/ Aribau 326 
(Barcelona) destinat a lloguer. 

 

11. Existències 
 

 No existeix la rúbrica "Existències", en l’Actiu del Balanç. 
 

12. Moneda estrangera 
 

La fundació no té saldos a cobrar ni a pagar en moneda estrangera i no  
ha realitzat operacions en moneda diferent de l’euro. 
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13. Fons propis 
 

Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han 
estat les següents: 

 

EXERCICI 2012: 

 
   Fons 

Fundacional 
Reserves Romanent Pèrdues i 

guanys 
Total 

           

Saldo 
31.12.11 

 30.050,61 158.164,86 1.147.693,28 63.866,04 1.399.774,79 

           

Distribució 
del resultat 

  63.866,04 (63.866,04)  

Resultat de 
l’exercici 

   79.160,67 79.160,67 

       

Saldo 
31.12.12 

30.050,61 158.164,86 1.211.559,32 79.160,67 1.478.935,46 

 

 

EXERCICI 2013: 

 

 
   Fons 

Fundacional 
Reserves Romanent Pèrdues i 

guanys 
Total 

           

Saldo 
31.12.12 30.050,61 158.164,86 1.211.559,32 79.160,67 1.478.935,46 

           
Distribució 
del resultat   79.160,67 (79.160,67)  

Resultat de 
l’exercici    87.278,43 87.278,43 

       

Saldo 
31.12.13 30.050,61 158.164,86 1.290.719,99 87.278,43 1.566.213,89 

 

 

 



 

“F.P. Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ” pàgina 

 

41

 

 

14. Subvencions, donacions i llegats 
 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 

 

EXERCICI 2012 

 

ENTITAT/ FINALITAT SALDO INICIAL 
ATORGADES 

A L'ANY 
IMPORTS 
REBUTS 

IMPORT 
RETORNAT 

BAIXES DE 
L'ANY 

TRASPÀS A 
RTATS. SALDO FINAL 

SECTOR PRIVAT 
Finançament de 
l’edifici situat a Can 
Caralleu 

4.187.930,55 6.619,79 0,00 0,00 0,00 (199.149,24) 3.995.401,10 

SECTOR PRIVAT 
Finançament de 
l’Edifici situat al 
C/Diputació 

1.063.092,26 234.131,08 0,00 0,00 0,00 (19.687,03) 1.277.536,31 

SECTOR PRIVAT 
Finançament de 
l’Edifici situat al 
C/Campcardós 

0,00 265.365,21 0,00 0,00 0,00 (2.545,79) 262.819,42 

SECTOR PRIVAT 
Donació edifici situat al 
C/Bonanova 

2.158.168,58 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.754,87) 2.118.413,71 

SECTOR PRIVAT 
Donació Fons D’Art/ 
Fons Bibliogàfic 

262.449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.766,37) 256.682,63 

AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 
Finançament plaques 
fotovoltaiques 

28.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.016,00) 25.636,00 

Préstec CAMFIC 110.288,80 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.869,63) 106.419,17 

TOTAL SUBV. DE 
CAP. 

7.810.581,19 506.116,08 0,00 0,00 0,00 (273.788,93) 8.042.908,34 

 

Les altes de l’exercici corresponen a: 

- Ingressos procedents de convenis de col·laboració signats entre la 
Fundació i diverses entitats col·laboradores per finançar la seu de Can 
Caralleu per valor de 6.619,79, per valor de 265.365,21 euros per 
finançar la seu del c/ Campcardós i per valor de 234.131,08 euros per 
finançar la seu del C/ Diputació. 
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EXERCICI 2013 

ENTITAT/ FINALITAT SALDO INICIAL ATORGADES 
A L'ANY 

IMPORTS 
REBUTS 

IMPORT 
RETORNAT 

BAIXES DE 
L'ANY 

TRASPÀS A 
RTATS. 

SALDO FINAL 

SECTOR PRIVAT 
Finançament de 
l’edifici situat a Can 
Caralleu 

3.995.401,10 0,00 0,00 0,00 0,00 (199.149,24) 3.796.251,86 

SECTOR PRIVAT 
Finançament de 
l’Edifici situat al 
C/Diputació 

1.277.536,31 249.902,87 0,00 0,00 0,00 (19.379,12) 1.508.060,06 

SECTOR PRIVAT 
Finançament de 
l’Edifici situat al 
C/Campcardós 

262.819,42 165.766,13 0,00 0,00 0,00 (7.616,51) 420.969,04 

SECTOR PRIVAT 
Donació edifici situat al 
C/Bonanova 

2.118.413,71 0,00 0,00 0,00 0,00 (39.754,87) 2.078.658,84 

SECTOR PRIVAT 
Donació Fons D’Art/ 
Fons Bibliogàfic 

256.682,63 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.032,63 

AJUNTAMENT DE 
BARCELONA 
Finançament plaques 
fotovoltaiques 

25.636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.016,00) 22.620,00 

Préstec CAMFIC 106.419,17 0,00 0,00 0,00 0,00 (11.654,91) 94.764,26 

TOTAL SUBV. DE 
CAP. 

8.042.908,34 417.019,00 0,00 0,00 0,00 (280.570,65) 8.179.356,69 

 

Les altes de l’exercici corresponen a: 

- Ingressos procedents de convenis de col·laboració signats entre la 
Fundació i diverses entitats col·laboradores per finançar la seu del c/ 
Campcardós per valor de 165.766,13, per valor de 249.902,87 euros per 
finançar la seu del C/ Diputació i per valor de 1.350,00 euros 
corresponents a unes donacions al Fons d’Art.  

 

SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ 

 

EXERCICI 2012 

ENTITAT  PROGRAMA O ACTIVITAT IMPORT  

Generalitat – Dep. Salut 

Generalitat – AGAUR 
 

Suport a l’activitat mèdica 

Suport a l’activitat mèdica 

428.819,47 
 

8.200,00 

Diputació    Suport a l’activitat mèdica 2.800,00 
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Ministeri de Sanitat  Suport a l’activitat mèdica  138.100,00 

Ajuntament d’Igualada  Suport a l’activitat mèdica 900,00 

Ajuntament de Terrassa  Suport a l’activitat mèdica 500,00 

Altres Entitats  Suport a l’activitat mèdica 6.000,00 

TOTAL   585.319,47 

 

EXERCICI 2013 

ENTITAT  PROGRAMA O ACTIVITAT IMPORT  

Generalitat – AGAUR  Suport a l’activitat mèdica 5.800,00 

Ministeri de Sanitat  Suport a l’activitat mèdica  71.000,00 

TOTAL   
76.800,00 

 

La fundació ha complert amb totes les condicions associades  a les 
subvencions, donacions i llegats rebuts. 

 

15. Situació fiscal 

 

15.1. Impost sobre beneficis 

El resultat de l’exercici ha estat de 87.278,43 euros, una vegada 
deduïda la despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros. 

 

 

TIPUS IMPOSITIU 

 

  La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la 
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines 
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”.  La Fundació ha 
comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 
1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en 
Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en 
l’article 3er. de l’esmentada Llei. 

D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts, 
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%. 
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CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB 
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
  

 

 

 

 Compte  A traves  Ingressos i despeses  A traves  

 de de directament  imputades de 

 P i G P i G a PN PN 

       

Rtat. comptable de l’exerc. després IS   87.278,43     

       

 Augments Disminucions  Augments Disminucions  

       

Impost s/ societats  ……………...    ……………...    

       

Rtat. comptable abans de IS   87.278,43    

       

Diferències permanents    (87.278,43)     

       

       

Rendiments exempts en base Llei 49/02 ……………...  87.278,43  ……………...  ……………...   

       

Base imposable (Result. fiscal)    0,00      
 

  

 
15.2. Altres tributs 
 
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb 

altres tributs. 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no 
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal. 

A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos als 
que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint segons 
els Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la revisió 
dels exercicis oberts a inspecció. 

 

16. Ingressos i despeses 

 

16.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern  

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses 
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat. 
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16.2. Ajuts concedits i altres despeses 

 

El detall de la partida d’Ajuts concedits i altres despeses és el següent: 

 

EXERCICI 2012 

Activitat Import Reintegraments Total 
Beques 107.554,64  107.554,64 

Premis 64.061,00  64.061,00 

Donacions 319.937,18  319.937,18 

TOTALS     491.552,82         491.552,82 

 

EXERCICI 2013 

Activitat Import Reintegraments Total 
Beques 131.666,29  131.666,29 

Premis 48.867,35  48.867,35 

Donacions 355.696,99  355.696,99 

TOTALS 536.230,63  536.230,63 

 

 

 

16.3. Aprovisionaments, Càrregues Socials i Pèrdues, 
deterioraments i variació de les provisions per operacions de les 
activitats: 

 

El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és la següent: 

 

Concepte 2013 2012 

Consum de béns destinats a les activitats 1.840,79     11.658,38 

Treballs realitzats per altres entitats 1.164.005,09 1.012.497,57 

TOTAL 1.165.845,88 1.024.155,95 
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El detall i import de la partida de Càrregues socials és el següent: 

 

Concepte 2013 2012 

Seguretat Social a càrrec de la fundació 304.984,24 295.880,86 

Altres càrregues socials 11.310,00 12.273,50 

TOTAL 316.294,24    308.154,36 

 

 

Detall de la partida de pèrdues, deterioraments i variació de les 
provisions per operacions de les activitats: 

 

Concepte 2013 2012 

Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitat 156.878,87 54.120,50 

TOTAL 156.878,87 54.120,50 

 

 

16.4. Detall de la partida “Altres resultats” 

 

El detall i import de la partida de despeses i ingressos excepcionals és 
el següent: 

 

Partida del compte de resultats  2013 2012 

Despeses excepcionals de l’exercici (19.946,03) (29.457,02) 

Ingressos excepcionals de l’exercici 18.624,60 31.577,50 

TOTAL (1.321,43) 2.120,48 

 

 

16.5. Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

Es tracta d’ingressos destinats a les activitats formatives en ciències 
de la salut que es porten a terme dins la Fundació. 
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16.6. Ingressos per prestacions de servei 

 

En aquest apartat s’inclou: 

 2013 2012 

− Prestacions de serveis, inscripcions a 
cursos, etc. 

2.445.975,53 2.056.274,77 

− Ingressos traspassats a Altres 
passius financers a llarg termini, 
corresponents a activitats realitzades 
per compte de les societats mèdiques 
especialitzades i filials de l’Associació 
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de 
la Salut de Catalunya i Balears, per 
al finançament de futures actuacions 
d’aquestes entitats (nota 4.t). 

(114.402,91)   (589.286,88) 

 2.331.572,62 1.466.987,89 

 

17. Provisions i contingències 

 

 No existeix la rúbrica "Provisions i contingències", en el passiu del 
Balanç. 

 
 

18. Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats 
estatutàries 

 

18.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan 
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.  

 

Exercici 2012: 

Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional: 

No hi ha actius no corrents que formin part de la dotació fundacional. 
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Actius corrents que formen part de la dotació fundacional: 

 

 

 

 

 

 

 

Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació 
fundacional: 

 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 

desenvolupa la Fundació. 

 

  

Exercici 2013: 

Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional: 

No hi ha actius no corrents que formin part de la dotació fundacional. 

 

Actius corrents que formen part de la dotació fundacional: 

 

 

 

 

 

 

 

Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació 
fundacional: 

 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 

desenvolupa la Fundació. 

 

 

 

 

 

 

Detall 
Valor 

comptable Descripció 

Tresoreria 30.050,61  

TOTALS 30.050,61  

Detall 
Valor 

comptable Descripció 

Tresoreria 30.050,61  

TOTALS 30.050,61  
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18.2 Finalitats Fundacionals 

Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les 
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ EXERCICI 
2013 

EXERCICI 
2012 

INGRESSOS BRUTS   

Ingressos per les activitats 4.793.481,11 4.371.455,17 

Altres ingressos de les activitats 150.268,43 154.047,72 

Ingressos excepcionals 18.624,60 31.577,50 

Ingressos financers 78.645,62 145.672,31 

TOTAL INGRESSOS BRUTS 5.041.019,76 4.702.752,70 

   

DESPESES NECESÀRIES   

Despeses financeres 42.940,11 55.496,89 

TOTAL DESPESES NECESÀRIES 42.940,11 55.496,89 

   

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES 4.998.079,65 4.647.255,81 

   

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT FUNDACIONAL   

Ajuts concedits i altres despeses 536.230,63 491.552,82 

Aprovisionaments 1.165.845,88 1.024.155,95 

Despeses de personal 1.508.931,41 1.538.586,55 

Altres despeses d’explotació 1.395.799,06 1.290.269,41 

Deterioraments i pèrdues 156.878,87 53.301,75 

Resultat negatiu d’alienacions 0,00 0,00 

Despeses excepcionals 19.946,03 29.457,02 

Adquisicions d’immobilitzat que no està subvencionat (317.908,47) 147.972,78 

TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL 4.465.723,41 4.575.296,28 
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Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals segons 
el que s’estableix legalment: 

 

 

18.3 Compliment de Finalitats Fundacionals 

Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més 
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha 
complert amb el que s’estableix legalment. 

 

19. Informació sobre medi ambient 

En base a l’activitat desenvolupada per l’Entitat, no ha estat necessària 
la dotació de cap provisió ni despesa, ni tampoc la realització de cap inversió 
en matèria mèdio-ambiental. 
 

20. Retribucions a llarg termini al personal 
 

No s’ha produït cap operació de Retribucions a llarg termini al personal.  

 

21. Negocis conjunts 
 

L’entitat no ha realitzat negocis conjunts.  

 

22. Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 

L’entitat no té actius no corrents mantinguts per a la venda.  

 

Exercici 
Ingressos 

Computables 

% destinat a 
finalitats 

fundacionals 

Despesa a 
destinar a 
activitats 

fundacionals 

Despesa 
destinada a 
activitats 

fundacionals Diferència 

2012 4.647.255,81 70% 3.253.079,07 4.575.296,28 1.322.217,21 

2013 4.998.079,65 70% 3.498.655,76 4.465.723,41 967.067,65 

TOTALS 9.645.335,46 70% 6.751.734,83 9.041.019,69 2.289.284,86 
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23. Fets posteriors al tancament 

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que 
afecti als presents Comptes Anuals. 

 

24. Operacions amb parts vinculades 

En la Nota 1 d’aquesta memòria, la Fundació informa de la relació amb 
les Societats i Filials que s’integren en la mateixa i  a la Nota 26 es presenta la 
informació segmentada de l’activitat econòmica de la Fundació i de les 
esmentades societats adscrites. 

 

Retribució dels patrons i de l’alta direcció 

Durant l’exercici 2012 els patrons de la fundació van rebre 200,00 
euros en concepte de ponències i el personal d’alta direcció va rebre una 
remuneració de 127.457,56 euros. 

Durant l’exercici 2013 els patrons de la fundació han rebut 12.133,16 
euros en concepte de ponències i el personal d’alta direcció ha rebut una 
remuneració de 124.655,73 euros. 

No existeix cap obligació contreta en matèria de pensions o de 
pagaments de primes d’assegurances de vida entre la fundació i  els seus 
patrons. 

 

25. Altra informació 

 

25.1 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, 
distribuït per categories i desglossat per sexes 

El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per 
categories i desglossat per sexes, és el següent: 

 

CATEGORIES TOTAL HOMES DONES 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012 
Direcció 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
       
Administració 5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
       
Altres 35,45 35,85 8,69 9,15 26,76 26,70 
       
TOTAL 41,45 41,85 11,69 12,15 29,76 29,70 
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25.2 Components de l’òrgan de govern  

La composició dels Membres del Patronat a 31 de desembre 2013 és la 
següent: 

 
CÀRREC PATRONAT NOM 
  

PRESIDENT ÀLVAR NET I CASTEL 

VICEPRESIDENTA PRIMERA CRISTINA ROURE NUEZ 

VICEPRESIDENT SEGON JOAN BARGAY LLEONART 

VICEPRESIDENT TERCER 

VICEPRESIDENT QUART 

DIEGO PALAO I VIDAL 

CARMEN GOMAR SANCHO 

SECRETARI GENERAL XAVIER DE BALANZÓ FERNÁNDEZ 

VICESECRETARI PERE SIMONET I AINETO 

VOCAL CONXA OLIU CREUS 

VOCAL GABRIEL COLL DE TUERO 

VOCAL FRANCESC FERRER RUSCALLEDA 

VOCAL ANTONI ESTEVE CRUELLA 

VOCAL RAMÓN FITÓ MORATÓ 

VOCAL JOAN SALA PEDRÓS 

VOCAL JOAN URIACH TORELLÓ 

 

25.3 Tramitació autoritzacions al protectorat 

Hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus d’operació. 

 

25.4 Operacions amb garantia 

No existeixen més operacions amb garanties de les descrites en la 
present memòria. 

 

25.5 Retribució auditors 

En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els 
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 2013 han estat de 6.500,00 
Euros i per l’auditoria de l’any 2012 varen ser de 6.400,00 Euros. 
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25.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió 
quan l’Entitat sigui de major actiu 

Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no 
pertany a cap unitat de decisió. 

 

25.7 Actualització de balanços segons la Llei 16/2012, de 27 de 
desembre 

La Fundació no s’ha acollit a la revalorització dels actius.  

 

25.8 Codi de conducta d’inversions financeres temporals 

El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de  conducta 
de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, 
acordat el 20 de novembre de 2003, pel Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que 
s’han d’ajustar les inversions financeres en base a l’esmentada normativa. 

L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en 
compte: 

1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s’han 
realitzat en valors en l’àmbit de supervisió de la C.N.M.V. 

2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren valors 
mobiliaris i instruments financeres aquells compresos en l’article 2 de 
la Llei del Mercat de Valors, així com les participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva. 

 

Selecció d’inversions: 

 

Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre 
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents 
posicions d’inversió, atenent les condicions del mercat en el moment 
de la contractació. 

D’altra banda, també es diversifica el risc corresponent a les 
inversions. A més, i amb l’objecte de preservar la liquidesa de les 
inversions, l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o 
instruments financers negociats en mercats secundaris oficials. 

L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, 
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de 
cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 
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26. Informació segmentada 

 

EXERCICI 2012 

    (Deure) Haver 

  Total General Societats 
adscrites 

1. Ingressos per les activitats 4.371.455,17 1.777.411,62 2.594.043,55 

2. Ajuts concedits i altres despeses -491.552,82 -99.001,30 -392.551,52 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de 
fabricació 0,00 0,00 0,00 

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00 0,00 

5. Aprovisionaments -1.024.155,95 -207.373,81 -816.782,14 

6. Altres ingressos de les activitats 154.047,72 151.414,59 2.633,13 

7. Despeses de personal -1.538.586,55 -1.171.702,13 -366.884,42 

8. Altres despeses d'explotació -1.343.571,16 -342.917,40 -1.000.653,76 

9. Amortització de l'immobilitzat -414.560,57 -407.326,82 -7.233,75 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat  273.788,93 273.788,93 0,00 

11. Excés de provisions 0,00 0,00 0,00 

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 

13. Altres resultats 2.120,48 15.787,73 -13.667,25 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.014,75 -9.918,59 -1.096,16 

14. Ingressos financers 145.672,31 143.198,43 2.473,88 

15. Despeses financeres -55.496,89 -54.119,17 -1.377,72 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00 

17. Diferències de canvi 0,00 0,00 0,00 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers 

0,00 0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 90.175,42 89.079,26 1.096,16 

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 79.160,67 79.160,67 0,00 

19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III + 19) 79.160,67 79.160,67 0,00 
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EXERCICI 2013 

    (Deure) Haver 

  Total General Societats 
adscrites 

1. Ingressos per les activitats 4.793.481,11 1.742.034,84 3.051.446,27 

2. Ajuts concedits i altres despeses -536.230,63 -116.647,03 -419.583,60 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de 
fabricació 0,00 0,00 0,00 

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00 0,00 

5. Aprovisionaments -1.165.845,88 -130.214,65 -1.035.631,23 

6. Altres ingressos de les activitats 150.268,43 149.818,43 450,00 

7. Despeses de personal -1.508.931,41 -1.192.390,48 -316.540,93 

8. Altres despeses d'explotació -1.552.677,93 -275.918,45 -1.276.759,48 

9. Amortització de l'immobilitzat -407.739,99 -398.455,64 -9.284,35 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat  280.570,65 280.570,65 0,00 

11. Excés de provisions 0,00 0,00 0,00 

12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00 0,00 

13. Altres resultats -1.321,43 -6.938,63 5.617,20 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 51.572,92 51.859,04 -286,12 

14. Ingressos financers 78.645,62 78.359,50 286,12 

15. Despeses financeres -42.940,11 -42.940,11 0,00 

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00 

17. Diferències de canvi 0,00 0,00 0,00 

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments 
financers 

0,00 0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 35.705,51 35.419,39 286,12 

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II) 87.278,43 87.278,43 0,00 

19. Impost sobre beneficis 0,00 0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III + 19) 87.278,43 87.278,43 0,00 
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A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qüestió a 
destacar que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats 
fundacionals i dels preceptes legals. 

 

A Barcelona, el 17 de juny de 2014 queden formulats els Comptes 
Anuals de la Fundació Privada ACADÈMIA DE CIÈNCIES MÈDIQUES I DE LA 
SALUT DE CATALUNYA I DE BALEARS, els quals  són signats pel Secretari de 
la Fundació amb el vist –i- plau del President. 

 

 

 

 

       El Secretari      Vist-i-plau del President 

 

 

 

 

________________________   __________________________ 

 Xavier de Balanzó Fernández Àlvar Net i Castel 
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