FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA
Exercici 2020
Memòria anual abreujada
1. Activitat de l’entitat
FUNDACIÓ CATALANA DE PEDIATRIA es va constituir com a Fundació el dia 21 de Desembre de
1994 i la seva activitat principal consisteix, fonamentalment, en protegir i fomentar el progrés
científic i social de la Pediatria.
El domicili social és Major de Can Caralleu, número 1-7, de Barcelona. El seu codi d’identificació
Fiscal és G60783826. L’entitat va ésser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya amb el número d’inscripció 904.
Els seus objectius son :
Afavorir, patrocinar, promoure i divulgar les activitats que es duguin a terme en l'àmbit de la
Societat Catalana de Pediatria mitjançant l'organització de jornades, congressos, publicació de
revistes, establiment de beques i premis, a fi de protegir i fomentar el progrés científic i social de la
pediatria i els seus professionals
Les seves activitats , que coincideixen amb el seu objecte fundacional son :
Canalitzar l'esponsorització que les forces socials en general i la indústria en particular ofereixen
a les activitats de la Societat Catalana de Pediatria.
Facilitar l'organització i gestió de les activitats de docència i formació continuada de la Societat
Catalana de Pediatria.
Assessorar i donar suport a la gestió i administració dels projectes de recerca i desenvolupament
dels socis de la Societat Catalana de Pediatria que ho necessitin.
Promoure la formació i la recerca entre els socis de la Societat Catalana de Pediatria amb la
convocatòria de beques i ajuts.
Instrumentar els vincles de cooperació de la Societat Catalana de Pediatria amb les institucions
públiques i privades i amb l'administració, en favor del Pla de Salut en els seus aspectes
pediàtrics.
Fomentar entre l'entorn social de dins i de fora de Catalunya el coneixement i l'estima per la tasca
que la pediatria catalana realitza en favor de la salut del nen.
Les activitats científiques portades a terme per la Fundació Catalana de Pediatria durant l’any
Han estat:

1) Edició de la Revista Pediatria Catalana:
La Revista Pediatria Catalana és, des de fa molts anys, la única revista pediàtrica
íntegrament editada amb llengua catalana. El seus continguts són únicament científics:

articles de formació continuada, treballs originals, casos clínics, protocols, treballs de
revisió, articles de formació continuada etc., servint a més, per a la difusió de les
nombroses i diverses activitats mèdiques de la Societat Catalana de Pediatria en les
seves diferents seccions. S’edita trimestralment.
En els últims anys, el seu prestigi i difusió s’ha incrementat molt, i ha estat inclosa en
els principals índex bibliogràfics internacionals (EMBASE-EXCERPTA MEDICA, Indice
Medico Español, entre d’altres)
Els costos de la seva edició han estat a l’any 2020 de -34.984,27 euros.

2) Reunió Anual:
Es tracta de la Reunió que s’organitza cada any en un lloc diferent de Catalunya, i que
inclou activitats mèdiques (tallers, taules rodones, comunicacions i pòsters de treballs
científics, conferències...), i institucionals, amb l’objectiu de:
1.- Adquirir o millorar els coneixements teòrics, les actituds i les habilitats relacionades
amb l’atenció pediàtrica, tant a l’àmbit de l’atenció primària com de l’especialitzada,
amb les diferents subespecialitats pediàtriques, incloent la cirurgia pediàtrica.
i 2. Presentació dels resultats dels treballs d’investigació que s’han desenvolupat en el
darrers anys en els diferents centres hospitalaris i d’atenció primària de Catalunya.

Cada any el nombre de participants i la importància i qualitat dels actes organitzats han
estat més grans, fins convertir-se en cita obligada per a tots el pediatres.
A l’organització de la Reunió, i donada la seva importància i repercussió, s’hi destinen
una quantitat important de recursos humans i econòmics.
Durant l’exercici 2020 el cost global net d’aquesta activitat ha estat excedentari de
+2.516,88 €

3) SAP:
Activitats i tallers eminentment pràctics adreçats especialment als pediatres d’atenció
primària, tant d’assistència pública com privada.
Durant l’exercici 2020 el cost global net d’aquesta activitat ha estat deficitari de
-336,74€

4) Formació continuada i grups de Treball :
Són activitats eminentment pràctiques, destinades a petits col·lectius interessats en
aprofundir en un tema determinat, que es reuneixen en un aula per discutir de manera
sistematitzada un cas clínic o la posta al dia d’un tema prèviament acordat i elaborar
documents de consens.
Cada any, a més, s’organitzen nombroses sessions científiques (Sessions
Internacionals, conferències inaugural i de cloenda, sessions a l’acadèmia de Ciències
Mèdiques, taules rodones, sessions de discussió), destinades a la formació continuada
del pediatre.
Durant l’exercici 2020 el cost global net d’aquesta activitat ha estat excedentari per
+4.658,21€

5) Cursos de Reanimació Cardiopulmonar:
Aquests cursos, estan destinats a la docència de pediatres, però també a personal
extrasanitari (professors, monitors, cossos de seguretat i pares) que tingui cura de
nens.
Es tracta de cursos pràctics molt estructurats, pels quals es necessita un ampli suport
de material de reanimació, que va des de monitors fins a “maniquins” per simular les
tècniques de la reanimació. La formació és estandarditzada i sistematitzada seguint les
indicacions del European Ressuscitation Council.
Després de l’esforç que va representar per la FCP la compra del material, es mantenen
cursos de RCP bàsica, Suport Vital Intermig Pediàtric i de RCP avançada
Durant l’exercici 2020 el cost global net d’aquesta activitat ha estat excedentari per
+1.139,91€
6) Curs Intensiu d’actualització en Pediatria (CIAP):
Aquesta es una activitat iniciada durant l’any 98, i plenament consolidada consistent en
un curs intensiu anual amb 8 hores lectives diàries i 2 dies de durada, en règim de
semi-internat, dissenyats per efectuar una posada al dia de les últimes novetats
aparegudes en el camp de la pediatria durant el darrer any, exposades per pediatres
experts en el tema que se li assigna de manera concisa, esquemàtica, ràpida i amb el
suport dels mitjans multimèdia més avançats, amb orientació eminentment pràctica i
d’aplicabilitat en el dia a dia
Són cursos descentralitzats, per fer-los més assequibles als pediatres d’arreu.
Durant l’exercici 2020 el cost global net d’aquesta activitat ha estat deficitari de
-794,50€
7) Jornada de Vacunes
Es una activitat iniciada el 2019 amb voluntat de continuació.
El món de les vacunes està en constant evolució i els professionals de l’atenció
primària som els qui hem de vetllar perquè les taxes de cobertures vacunals siguin
cada cop més
Elevades L'objectiu és a l’actualització en els temes més recents sobre immunització
infantil
Durant l’exercici 2020 el cost global net d’aquesta activitat ha estat excedentari de
+396,10€

No hi ha convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats
Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites son bàsicament personal
sanitari , en general amb actuació dins l’ambit de la medicina pediàtrica.
2. Bases de presentació dels comptes anuals
1.Imatge fidel:
Els comptes anuals abreujats de l’exercici , adjunts, han estat formulats pel Patronat a
partir dels registres comptables a 31 de Desembre de 2020 i es presenten seguint les
normes establertes al Decret 259/2008, de 23 de desembre pel qual s'aprova el Pla de

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, amb la fi de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de la Fundació.
S’han aplicat les disposicions legals i principis en matèria comptable, sense
excepcions.
Declarem que els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i dels resultats de l’entitat.

S’han aplicat, sense excepció, els principis comptables recollits al Decret 259/2008, de 23 de
desembre i que s'indiquen a continuació:
-Entitat en funcionament: Es considera, que la gestió de l'entitat continuarà en un futur
previsible, per la qual cosa l'aplicació dels principis i criteris comptables no té el propòsit de
determinar el valor del patrimoni net a efectes de la seva transmissió global o parcial, ni l'import
resultant en cas de liquidació.
-Meritació: Els efectes de les transaccions o fets econòmics s'han registrat quan han succeit i
s'imputen a l'exercici al qual es refereixin els comptes anuals, les despeses i els ingressos que
afectin al mateix exercici, amb independència de la data del seu pagament o del seu
cobrament.
-Uniformitat: Un cop adoptat un criteri s’ha mantingut en el temps, aplicant-lo de manera
uniforme per a transaccions i altres fets que siguin similars
-Prudència: Les estimacions i valoracions s’han fer de forma prudent, aquesta prudència no
justifica que la valoració dels elements patrimonials no respongui a la seva imatge fidel.
S'han tingut en compte les corresponents amortitzacions i correccions de valor per
deteriorament dels actius, tant si l'exercici ha finalitzat amb excedent positiu com negatiu.
-No compensació: Llevat que una norma disposi de forma expressa el contrari, no es
compensen les partides de l'actiu i del passiu o les de despeses i ingressos, i es valoren
separadament els elements integrants dels comptes anuals.
-Importància relativa: S'admet la no-aplicació estricta d'alguns dels principis i criteris
comptables quan la importància relativa en termes quantitatius o qualitatius de la variació que
aquest fet produeixi sigui escassament significativa i, en conseqüència, no alteri l'expressió de
la imatge fidel. Les partides o imports la importància relativa dels quals sigui escassament
significativa poden aparèixer agrupats amb altres de naturalesa o funció similars.
2. No s’han aplicat principis comptables no obligatoris
3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertessa
La Fundació ha elaborat els comptes anyals corresponents a l’exercici 2020 sota el principi
d’entitat en funcionament i ha tingut en compte la sitació de l’exercici 2020 i la situació actual
del covid-19 , així com els seus possibles efectes a l’economia en general i a l’entitat en
particular. Aquest exercici ha estat condicionat per l’impacte de la pandèmia Covid, fet que s’ha
traduït bàsicament en una caiguda molt considerable de l’activitat presencial, el que ha
comportat una reducció dels ingressos de la fundació aproximadament el 50% dels de l’any
anterior.
Encara que el resultat de l’exercici ha estat deficitari s’ha de destacar l’important esforç realitzat
en contenir al màxim les despeses de l’exercici, reduint-les en un percentatge similar a la
caiguda d’ingressos, el que ha permès contenir l’impacte negatiu de la caiguda d’activitat.

Aquest resultat no modifica la valoració d’una estructura patrimonial molt solida, en que els fons
propis son mes del 95 % del balanç, amb una elevadíssima liquiditat, el que permet inferir que
no existeix cap risc de continuïtat a la seva activitat i no s’han pres mesures especials
destacables mes enllà de la reducció de despeses esmentada.
3.Comparació de la informació.
a) Es reflecteixen dins el comptes anyals les dades del l’exercici anterior, per tal de poder
facilitar la comparació de l’evolució de les principals magnituds comptables d’ambdos
exercicis.
4.Agrupació de partides.
No hi ha partides que han estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a l’estat
de canvis en el patrimoni net o a l’estat de fluxos d’efectiu.
5.Elements recollits en diverses partides.
No hi ha elements patrimonials registrats en dues o més partides del balanç.
6. Canvis en criteris comptables. No s’han produït canvis en els criteris comptables aplicats
7.Correcció d’errors : Sense ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici.

3. Aplicació de resultats
La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici es la següent:

Bases de repartiment
Déficit (-) o Excedent (+) de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Fons dotacional o fons social
Fons especials
Romanent
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors
Total aplicació = Total base de repartiment

2020
-23.739,32
-23.739,32

2019
-11.794,97
-11.794,97

-23.739,32

-11.794,97

-23.739,32

-11.794,97

4. Normes de registre i valoració
S’han d’indicar els criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents:

1.-Immobilitzat intangible.
Recerca i desenvolupament. Les despeses de recerca són despeses de l'exercici en què es
realitzen.

Propietat industrial. Es comptabilitzen en aquest concepte les despeses de desenvolupament
capitalitzades quan s'obtingui la corresponent patent o similar, inclòs el cost de registre i
formalització de la propietat industrial, sense perjudici dels imports que també es poguessin
comptabilitzar per raó d'adquisició a tercers dels drets corresponents. Son objecte
d'amortització i correcció valorativa per deteriorament segons allò especificat amb caràcter
general per als immobilitzats intangibles.
Propietat intel·lectual. Es comptabilitzen en aquest concepte les despeses en què s'incorre en
el seu desenvolupament, registre i formalització, sense perjudici dels imports que també es
poguessin comptabilitzar per raó d'adquisició a tercers dels drets corresponents. S'utilitzen els
mateixos principis i criteris de valoració que els indicats en per a la propietat industrial.
Drets de traspàs. Només figuren en l'actiu quan el seu valor es posa de manifest en virtut d'una
adquisició onerosa, i han de ser objecte d'amortització i correcció valorativa per deteriorament
segons allò especificat amb caràcter general per als immobilitzats intangibles.
Programes d'ordinador, s'inclouen en l'actiu, tant els adquirits a tercers com els elaborats per la
mateixa entitat per a si mateixa, utilitzant els mitjans propis de què disposi, entenent-se
inclosos entre els anteriors les despeses de desenvolupament de les pàgines web.
En cap cas poden figurar en l'actiu les despeses de manteniment de l'aplicació informàtica.
S'apliquen els mateixos criteris de registre i amortització que els establerts per a les despeses
de desenvolupament. Respecte de la correcció valorativa per deteriorament, s'apliquen els
criteris especificats amb caràcter general per als immobilitzats intangibles.
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament. Es reflecteixen en l'actiu del balanç pel valor que
se'ls atribueixi en el moment de la seva concessió, que es determina d'acord amb el valor
raonable dels drets d'ús, i es comptabilitza en el patrimoni net la subvenció o donació en capital
corresponent, pel mateix import del valor fixat.
El dret d'ús s'amortitza d'acord amb la pèrdua de valor durant el termini de cessió. Si el termini
és superior a la vida útil del bé sobre el qual recauen els drets, aquests s'amortitzen durant el
termini de vida útil.
Els costos de renovació, ampliació o millora que es facin als béns, sempre que representin un
augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, es comptabilitzen
com a major valor del dret d'ús, i s'amortitzen d'acord amb els criteris abans assenyalats.
Altres immobilitzats intangibles. A més dels elements intangibles esmentats anteriorment, n'hi
ha d'altres que han de ser reconeguts com a tals en el balanç, sempre que compleixin els
criteris continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat i els requisits especificats en les
normes de registre i valoració.

2.-Béns integrants del patrimoni cultural:
Els diversos conceptes compresos en el patrimoni cultural es valoren pel seu preu d'adquisició,
i efectuant, quan pertoqui, les corresponents correccions valoratives per deteriorament.
Aquests béns no s'amortitzen.
S'inclouen en el preu d'adquisició les despeses de condicionament, d'acord amb les
característiques originals, i no formen part del patrimoni cultural les instal·lacions i els elements
diferents dels consubstancials que formin part d'aquests 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.

3.-Immobilitzat material:
Valoració inicial
Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren pel seu cost, ja sigui el preu
d'adquisició o el cost de producció.
Els impostos indirectes que graven els elements de l'immobilitzat material només s'inclouen en
el preu d'adquisició o cost de producció quan no siguin recuperables directament de la Hisenda
Pública.
Així mateix, forma part del valor de l'immobilitzat material, l'estimació inicial del valor actual de
les obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l'actiu
esmentat, com els costos de rehabilitació del lloc on s'ubica, sempre que aquestes obligacions
donin lloc al registre de provisions d'acord amb allò disposat en la seva norma aplicable.
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en
condicions d'ús, s'inclouen en el preu d'adquisició o cost de producció les despeses financeres
que s'hagin meritat abans de la posada en condicions de funcionament de l'immobilitzat
material i que hagin estat girades pel proveïdor o que corresponguin a préstecs o a un altre
tipus de finançament aliè, específic o genèric, directament atribuïble a l'adquisició, fabricació o
construcció.
Correccions valoratives
El valor inicial dels elements de l'immobilitzat material es minora, quan escaigui, amb l'import de
l'amortització acumulada i, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament reconegudes.
Amortització
Les amortitzacions s'estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels
béns i del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel
seu funcionament, ús i gaudiment, sense perjudici de considerar també l'obsolescència tècnica
o comercial que els pogués afectar.
S'amortitza de forma independent cada part d'un element de l'immobilitzat material que tingui
un cost significatiu en relació amb el cost total de l'element i una vida útil diferent de la resta de
l'element.
Deteriorament del valor
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat material quan
el seu valor comptable superi al seu import recuperable, entès aquest darrer com el major
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
A aquests efectes, almenys al tancament de l'exercici, l'entitat ha d'avaluar si hi ha indicis que
algun immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual ha d'estimar el seu import
recuperable, efectuant les correccions valoratives que corresponguin.
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l'immobilitzat material, així com
la seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, s'han de reconèixer
com una despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. La reversió del
deteriorament té com a límit el valor comptable de l'immobilitzat que hauria estat reconegut en
la data de reversió si no s'hagués registrat el deteriorament del valor.
Baixa

Els elements de l'immobilitzat material es donen de baixa en el moment de la seva alienació o
disposició per una altra via o quan no se n'esperi obtenir beneficis, monetaris o socials, o
rendiments econòmics futurs d'aquests.
Normes particulars sobre immobilitzat material
En particular s'han d'aplicar les normes que a continuació s'indiquen:
Solars sense edificar. S'inclouen en el seu preu d'adquisició les despeses de condicionament,
com tancaments, moviment de terres, obres de sanejament i drenatge, les d'enderrocament de
construccions quan sigui necessari per a poder fer obres de nova planta, les despeses
d'inspecció i aixecament de plànols quan s'efectuïn amb caràcter previ a la seva adquisició, així
com, si s'escau, l'estimació inicial del valor actual de les obligacions presents derivades dels
costos de rehabilitació del solar.
Normalment els terrenys tenen una vida il·limitada i, per tant, no s'amortitzen.
Construccions. El seu preu d'adquisició o cost de producció està format, a més de per totes
aquelles instal·lacions i elements que tinguin caràcter de permanència, per les taxes inherents
a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. Es valora per separat el
valor del terreny i el dels edificis i altres construccions.
Instal·lacions tècniques, maquinària i utillatge. La seva valoració ha inclou totes les despeses
d'adquisició o de fabricació i construcció fins a la seva posada en condicions de funcionament.
Utensilis i eines incorporats a elements mecànics es someten a les normes valoratives i
d'amortització aplicables a aquests elements.
Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de l'immobilitzat material s’incorporen a
l'actiu com a major valor del bé en la mesura que suposin un augment de la seva capacitat,
productivitat o allargament de la seva vida útil, i cal donar de baixa el valor comptable dels
elements substituïts.

4.-Terrenys i construccions per a inversió :
Els criteris continguts a les normes anteriors, relatius a l’inmovilitzat material , s’aplicaran a les
inversions inmobiliaries

5.-Arrendaments :
-Arrendament financer
Quan de les condicions econòmiques d'un acord d'arrendament, es dedueixi que es
transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l'actiu objecte
del contracte, aquest acord s'ha de qualificar com a arrendament financer
En el moment inicial, es registra l’actiu d'acord amb la seva naturalesa, segons es tracti d'un
element de l'immobilitzat material o de l'intangible, i un passiu financer pel mateix import, que
ha de ser el menor entre el valor raonable de l'actiu arrendat i el valor actual a l'inici de
l'arrendament dels pagaments mínims acordats, entre els quals s'inclou el pagament per la
opció de compra, quan no hi hagin dubtes raonables sobre el seu exercici i qualsevol import
que s'hagi garantit, directament o indirecta, i s'exclouen les quotes de caràcter contingent, el
cost dels serveis i els impostos repercutibles per l'arrendador.
La càrrega financera total es distribueix al llarg del termini de l'arrendament i s'imputa al compte
de resultats de l'exercici en què es meriti, aplicant el mètode del tipus d'interès efectiu.

-Arrendament operatiu
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.
Els ingressos i despeses, derivats dels acords d'arrendament operatiu son considerats com a
despesa de l'exercici en què es meritin, i s'han d'imputar al compte de resultats.
6.-Permutes: no s’han produït permutes de cap mena
7.-Actius i passius financers.
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en alguna de les categories
següents:
-Préstecs i partides a cobrar
Valoració inicial
Els actius 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 lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles.
Valoració posterior
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats s'han de comptabilitzar 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, es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o pèrdua, respectivament, que
corresponguin a l'entitat com a partícip no gestor, i menys, si s'escau, l'import acumulat de les
correccions valoratives per deteriorament.
Deteriorament del valor
Almenys al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries sempre
que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un crèdit o d'un grup de crèdits amb
característiques similars de risc valorats col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o
més fets que hagin tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una
reducció o retard en els fluxos d'efectiu futurs estimats, que poden ser motivats per la
insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament del valor d'aquests actius financers és la diferència entre el seu
valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'estima que generaran,
descomptats al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial
-Inversions mantingudes fins al venciment
Es poden incloure 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 tingui la intenció efectiva i la capacitat de conservar fins al seu
venciment.
Valoració inicial

Les inversions mantingudes fins al venciment 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
Les inversions mantingudes fins al venciment es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos
meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d'interès
efectiu.
Deteriorament del valor
Almenys al tancament de l'exercici, s'han d'efectuar les correccions valoratives aplicant els
criteris assenyalats en l'apartat anterior.
-Actius financers mantinguts per a negociar
Es considera que un actiu financer es posseeix per a negociar quan:
a) S'origini o s'adquireixi amb el propòsit de vendre'l a curt termini (per exemple, valors
representatius de deute, qualsevol que sigui el seu termini de venciment, o instruments de
patrimoni, cotitzats, que s'adquireixen per a vendre'ls a curt termini).
b) Formi part d'una cartera d'instruments financers identificats i gestionats conjuntament de la
qual hi hagi evidències d'actuacions recents per a obtenir guanys a curt termini, o
c) Sigui un instrument financer derivat, sempre que no sigui un contracte de garantia financera
ni hagi estat designat com a instrument de cobertura.
Valoració inicial
Els actius financers mantinguts per a negociar 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. Els costos de transacció que els siguin directament atribuïbles es
reconeix en el compte de resultats de l'exercici.
Si es tracta d'instruments de patrimoni forma part de la valoració inicial l'import dels drets
preferents de subscripció i similars que, si s'escau, s'hagin adquirit.
Valoració posterior
Els actius financers mantinguts per a negociar es valoren pel seu valor raonable, sense deduir
els costos de transacció en les quals es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es
produeixin en el valor raonable s'imputen en el compte de resultats de l'exercici.
-Inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades
Les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades, tal com queden
definides en la norma 12a. d'elaboració dels comptes anuals, s'han de valorar aplicant els
criteris d'aquest apartat i no poden ser incloses en altres categories a efectes de la seva
valoració.
Valoració inicial

Les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup o associades es valoren inicialment
al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció
directament atribuïbles.
Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si
s'escau, s'hagin adquirit.
Valoració posterior
Les inversions en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup i associades, es valoren pel seu
cost, menys, si s'escau, l'import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament.
Quan calgui assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o altres motius, s'ha d'aplicar
el mètode del cost mitjà ponderat per grups homogenis. S'entén per grup homogeni aquell en
què els valors que l'integren tenen drets iguals.
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació d'aquests drets
per exercitar-los, l'import del cost dels drets disminueix el valor comptable dels actius
respectius. Aquest cost es determina aplicant alguna fórmula valorativa de general acceptació.
Deteriorament del valor
Almenys al tancament de l'exercici, s'han d'efectuar les correccions valoratives necessàries
sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor en llibres d'una inversió no serà
recuperable.
-Actius financers disponibles per a la venda
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.
Forma part de la valoració inicial l'import dels drets preferents de subscripció i similars que, si
s'escau, s'hagin adquirit.
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.
No obstant l'anterior, les correccions valoratives per deteriorament del valor i les pèrdues i
guanys que resultin per diferències de canvi en actius financers monetaris en moneda
estrangera, d'acord amb la norma relativa a aquesta última, s'han de registrar en el compte de
resultats.
També es registra en el compte de resultats l'import dels interessos, calculats segons el
mètode del tipus d'interès efectiu, i dels dividends meritats.

Les inversions en instruments de patrimoni el valor raonable dels quals no es pugui determinar
amb fiabilitat es valoren pel seu cost, menys, si s'escau, l'import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament del valor.
Quan calgui assignar valor a aquests actius per baixa del balanç o qualsevol altre motiu, s'ha
d'aplicar el mètode del valor mitjà ponderat per grups homogenis.
En el supòsit excepcional que el valor raonable d'un instrument de patrimoni deixa de ser fiable,
els ajustaments previs reconeguts directament en el patrimoni net s'han de tractar de la mateixa
manera establerta en l'apartat 2.4.3. d'aquesta norma.
En el cas de venda de drets preferents de subscripció i similars o segregació dels mateixos
drets per a exercitar-los, l'import dels drets disminueix el valor comptable dels actius respectius.
Aquest import correspon al valor raonable o al cost dels drets, de forma consistent amb la
valoració dels actius financers associats, i es determina aplicant alguna fórmula valorativa
d'acceptació general.
Deteriorament del valor
Almenys al tancament de l'exercici, s'han d'efectuar les correccions valoratives necessàries
sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d'un actiu financer disponible per a la venda
o grup d'actius financers disponibles per a la venda amb característiques de risc similars
valorades col·lectivament, s'ha deteriorat com a resultat d'un o més fets que hagin tingut lloc
després del seu reconeixement inicial anteriors.
Reclassificació d'actius financers
L'entitat no pot reclassificar cap actiu financer inclòs inicialment en la categoria de mantinguts
per a negociar a altres categories, ni a l'inrevés, llevat quan escaigui qualificar l'actiu com a
inversió en el patrimoni d'entitats del grup, multigrup o associades.
Passius financers
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s'han de classificar en alguna de les
categories següents:
Dèbits i partides a pagar.
Passius financers mantinguts per a negociar.
Addicionalment, els passius financers originats com a conseqüència de transferències d'actius,
en què l'entitat no hagi cedit ni retingut substancialment els seus riscs i beneficis, es valoren de
manera consistent amb l'actiu cedit.
-Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria s'han de classificar, llevat que sigui aplicable allò disposat en l'apartat
següent, els:
a) Dèbits per operacions de les activitats: són 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: són aquells passius financers que,
no tractant-se d'instruments derivats, no tenen origen en les activitats.
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, així com els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import dels quals s'espera pagar a
curt termini, es poden valorar 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.
Les aportacions rebudes com a conseqüència d'un contracte de comptes en participació i
similars, es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament,
que calgui atribuir als partícips no gestors.
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, s'han de continuar
valorant per aquest import.
-Passius financers mantinguts per a negociar
Els passius financers que es tinguin per negociar s'han de valorar d'acord amb allò disposat en
aquest apartat.
Valoració inicial i posterior
En la valoració dels passius financers inclosos en aquesta categoria s'apliquen els criteris
assenyalats en l'apartat anterior.
-Reclassificació de passius financers
L'entitat no pot reclassificar cap passiu financer inclòs inicialment en la categoria de mantinguts
per a negociar a altres categories, ni d'aquestes a aquelles.
-Baixa de passius financers
L'entitat ha de donar de baixa un passiu financer quan l'obligació s'hagi extingit.
8.-Existències
Valoració inicial
Els béns i serveis compresos en les existències es valoren pel seu cost, ja sigui el preu
d'adquisició o el cost de producció.
Els impostos indirectes que graven les existències només s'inclouen en el preu d'adquisició o
cost de producció quan no siguin recuperables directament de la Hisenda Pública.
Correccions valoratives

Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu
cost de producció, s'han d'efectuar les correccions valoratives oportunes, i s'han de reconèixer
com una despesa en el compte de resultats.
9.-Impostos sobre beneficis
Els impostos sobre el benefici a què es refereix aquesta norma són aquells impostos directes
que es liquiden a partir del resultat econòmic d'una entitat, calculat d'acord amb les normes
fiscals aplicables.
L'impost corrent és la quantitat que satisfà l'entitat com a conseqüència de les liquidacions
fiscals de l'impost o impostos sobre el benefici relatives a un exercici.
Les deduccions i altres avantatges fiscals en la quota de l'impost, excloses les retencions i
pagaments a compte, així com les pèrdues fiscals compensables d'exercicis anteriors i
aplicades efectivament en aquest, donen lloc a un menor import de l'impost corrent
L'impost corrent corresponent a l'exercici present i als anteriors s'ha de reconèixer com un
passiu en la mesura que estigui pendent de pagament. En cas contrari, si la quantitat ja
pagada, corresponent a l'exercici present i als anteriors, excedeix de l'impost corrent per
aquests exercicis, l'excés s'ha de reconèixer com un actiu.
Les diferències temporànies són aquelles derivades de la diferent valoració, comptable i fiscal,
atribuïda als actius i passius de l'entitat, en la mesura que tinguin incidència en la càrrega fiscal
futura.
La valoració fiscal d'un actiu o d'un passiu, anomenada base fiscal, és l'import atribuït a aquest
element d'acord amb la legislació fiscal aplicable. Pot haver algun element que tingui base
fiscal malgrat no tingui valor comptable i, per tant, no figuri reconegut en el balanç.
10.-Ingressos i despeses:
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 altres partides similars que l'entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al
nominal dels crèdits
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.
11.-Provisions i contingències
L'entitat ha de reconèixer com a provisions els passius que, tot i complir la definició i els criteris
de registre o reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat,
resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les
provisions poden venir determinades per una disposició legal, contractual o per una obligació
implícita o tàcita.
12.-Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Donada l’activitat no es preveuen impactes mediambientals a comptabilitzar i/o provisionar.
13.-Criteris de registre i valoració de les despeses de personal.
No existeixen compromisos per pensions.
14.-Subvencions, donacions i llegats:

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb
caràcter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s'han de reconèixer
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 de registrar
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
En tot allò no recollit expressament en aquest document, s’aplicaran les normes de registre i
valoració recollides en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Pla de
comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de
Catalunya.
15.-Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.
Per a les possibles transaccions entre parts vinculades s’aplica com a valor de la transacció el
comparatiu de mercat.
5. Immobilitzat material i intangible
1. El moviment durant l’exercici d’aquest apartat es el relacionat a continuació:

-IMMOBILITZAT IMMATERIAL
Sense bens titularitat de la fundació que puguin esser classificats en aquest apartat
Sense subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb immobilitzat d’aquest apartat.
No hi ha compromisos ferms de compra ni fonts previsibles de finançament.

-IMMOBILITZAT MATERIAL

Saldo inicial

Altres
instal.lacions
Mobiliari
Equips procès
dades
Utillatge

Entrades

Reversió
/traspassos/
transferències

Sortides

Deteriorament

Saldo final

48.427,59

48.427,59

5.321,43
17,587,26

5.321,43
17,587,26

5.216,03

5.216,03

AMORTITZACIONS
Saldo inicial

Amortització
acumulada
imm.material

-42.670,98

Entrades

-5.988,54

Reversió
/traspassos/
transferències

Sortides

Deteriorament

Saldo final

-48.659,52

Sense subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb immobilitzat d’aquest apartat.

No hi ha compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com
compromisos ferms de venda.

2. Coeficients d’amortització :
%
Instal.lacions
Mobiliari
Equips procès dades
Altres intal.lacions

10%
10%
25%
10%

3. Durant l’exercici no s’han capitalitzat despeses financers, ni hi ha comptabilitzades
correccions valoratives per deteriorament.
4. Tot l’immobilitzat material està afecte a les activitats fundacionals.
5. No s’han aplicat pérdues ni reversions per deteriorament a l’immobilitzat
6. No hi ha béns totalment amortitzats en ús.
7. No hi ha cap bé en garantía i/o reversió , que impedeixi el seu us o transmissió.
8. No s’han rebut subvencions, donacions i llegats relacionats amb l’immobilitzat material
9. No hi ha Compromisos ferms de compra i fonts previsibles de finançament, així com
compromisos ferms de venda d’immobilitzat
10. No hi ha cap altra circumstància , con comtemplada anteriorment, que afecti a béns de
l’immobilitzat material.
11. Sense arrendaments financers en vigor a final d’exercici.

6. Inversions immobiliàries
A fí d’exercici no hi ha immobles classificats com a inversions immobiliàries.

7. Béns del patrimoni cultural
Sense bens titularitat de la fundació que puguin esser classificats en aquest apartat.
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
No hi ha arrendaments operatius ni financers en vigor
9. Actius financers
El desglos d’actius financers segons les normes de registre i valoració es el següent:
Classes
Categories
Actius
financers a
cost amortitzat
Actius
financers
mantinguts per
a negociar
Actius
financers
a
cost
Total

Instruments financers a llarg termini
Instruments de
Valors representatius de
Crèdits, derivats i altres
patrimoni
deute
2020
2019
2020
2019
2020
2019
109.634,41
110.337,08

2020
109.634,41

2019
110.337,08

109.634,41

109.634,41

110.337,08

110.337,08

Instruments financers a curt termini

Total

Total

Classes
Categories

Instruments de
patrimoni
2020
2019

Valors representatius de
deute
2020
2019

Crèdits, derivats i altres
2020

2019

2020

2019

321.315,08

356.486,46

321.315,08

356.486,46

321.315,08

356.486,46

321.315,08

356.486,46

Actius
financers a
cost
amortitzat
Actius
financers
mantinguts
per a negociar
Actius
financers
a
cost
Total

No hi ha inversions , ni moviments en entitats del grup, multigrup i associades
1. Usuaris i altres deutors:
A continuació es relaciona el moviment d’aquesta partida , bàsicament deutors per les activitats
típiques de la fundació i relació dels principals saldos pendents de cobrament a fí d’exercici:
CODI
4300424
4300095
4300246
4300295
4300458

DESCRIPCIO
CONSORCI MAR PARC DE SALUT DE BARCELONA
INSTITUT CATALA DE LA SALUT
INTEGRACION DE AGENCIAS DE VIAJES, S.A.
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
NORGINE DE ESPAÑA SLU

SALDO
8.700,00
2.940,00
2.085,00
1.875,50
1.210,00

Efectiu i altres líquids equivalents

Dipósits en entitats financeres
Tresoreria

2020
298.252,76
384,40

2019
304.065,98
384,40

10. Passius financers
El desgloss dels passius financers segons les normes de registre i valoració es el següent:
Classes
Categories

Instruments financers a llarg termini
Deutes amb entitats de
Derivats
crèdit
Altres
2020
2019
2020
2019

Total
2020

2019

Passius financers a
cost amortitzat
Passius
financers
mantinguts
per
a
negociar
Total

Instruments financers a curt termini

Total

Classes
Categories

Deutes amb entitats de
crèdit
2020
2019

Derivats
Altres

Passius financers a
cost amortitzat
Passius
financers
mantinguts
per
a
negociar
Total

1
Deutes a llarg termini
Amb entitats de crèdit
Per arrendament financer
Altres deutes llarg termini
Deutes amb emp grup i vinculats a llarg termini
Deutes a curt termini
Amb entitats de crèdit
Per arrendament financer
Altres deutes curt termini
Deutes amb emp grup i vinculats a curt termini
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveidors
Altres creditors
TOTAL

2

2020

2019

2020

2019

20.962,95

38.974,66

20.962,95

38.974,66

20.962,95

38.974,66

20.962,95

38.974,66

3

Venciments anys
4

20.962.95
20.962.95

5

Más de 5

TOTAL

20.962.95
20.962.95

No hi ha deutes amb garantia real.
No hi ha préstecs pendents de pagament al tancament de l’exercici.

11. Fons propis

Saldo inicial
Fons social
Excedents pendents aplicació

Entrades

Sortides

72.121,45

Saldo final
72.121,45

401.292,17

-11.794,97

Déficit o Excedent de l’exercici

-11.794,97

-23.739,32

Total fons propis

461.618,65

389.497,20
11.794,97

-23.739,32
437.879,33

12. Subvencions, donacions i llegats
Durant l’exercici l’import corresponent a subvencions, donacions, llegats i quotes va ésser de

2020

2019

151.280,44

141.032,68

Aquestes donacions corresponen als ingressos derivats de donacions efectuades per metges
pediatres membres de la Societat Catalana de Pediatria i d’altres persones físiques o entitats.
Una part important d’aquestes donacions tenen un caràcter periòdic (trimestral), no estan
subjectes a cap condició ni compromís per part de la Fundació, ni tampoc tenen cap restricció
de disponibilitat
S’acompleixen les condiciones associades a les subvencions, donacions i llegats, per a ser
considerades com a tals.

13. Situació fiscal
No ha d’incorporar-se cap import com a base imposable de l’Impost de Societats.
Tots els ingressos i rendiments han d’esser considerats rendes exemptes de tributació , fruit de
donatius o procedents del patrimoni mobiliari o immobiliari de la fundació i de les activitats
pròpies de la mateixa i estan o estaran aplicats dins el termini legal a les activitats fundacionals.
No hi ha diferències temporànies deduïbles i imposables registrades en el balanç al tancament
de l’exercici, ni incentius fiscals aplicats ni provisions derivades de l’impost sobre beneficis.

14. Ingressos i Despeses
Les despeses del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat , corresponents a dietes i
despeses administratives ascendeixen durant l’exercici a l’import de 2.874,91 euros.
A continuació es detallen els ingressos i despeses realitzats per l’entitat durant l’exercici i la
seva distribució per cada un dels projectes portats a terme, als qual s’imputa part proporcional
en funció de la seva utilització de les despeses generals de l’entitat:
Durant l’exercici s’han reconegut provisions per impagats per un import de 4.053,40 euros.
Saldo inicial
Provisions impagats
comercials

40.607,31

Entrades

Sortides
4.053,40

Saldo final
44.660,71

Ingressos i despeses per agrupació
Subcte
Descripció

Despeses

Ingressos

Agrupació : ACT ACTIVITATS GENERALS
6020000
COMPRES, TREBALLS
6070001
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
6210001
LLOGUER ESPAIS
6230000
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND
6240000
DESPESES TRANSPORTS (KM,PK,TAX
6260000
DESPESES FINANCERES I SIMILARS
6270000
PUBLICITAT, PROPAGANDA I RRPP
6290000
SERVEIS DIVERSOS
6290100
MATERIAL
6290600
ACREDITACIONS
6291000
MATERIAL D'OFICINA
6293000
DIETES DIVERSES
6310000
ALTRES TRIBUTS
6310001
SANCIONS HISENDA
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO
6660000
PERDUES PER PARTICIPACIONS EN
6780000
DESPESES EXCEPCIONALS
6810000
AMORTITZACIO I. MATERIAL
6940000
PERDUES PER DETERIORAMENT IMP
7051012
INSCRIPCIONS
7051013
CURSOS AMB IVA
7210000
QUOTES D'AFILIATS
7260000
DONACIONS I LLEGATS AFECTES

2.351,70
362,52
916,81
13.180,08
363,86
334,40
350,00
2.360,91
2.841,86
314,80
162,15
263,50
32,80
472,50
3.219,68
702,67
30,00
269,71
3.772,40
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.766,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.126,00
2.100,00
106.183,44
500,00

Total Agrupació.....................................

32.302,35

115.676,22

Resultat

83.373,87

Ingressos i despeses per agrupació
Subcte
Descripció

Despeses

Ingressos

Agrupació : ADM ADMINISTRACIO GENERAL
6260000
DESPESES FINANCERES I SIMILARS
6400001
COROMINAS DE DALMASES, NATALIA
6400008
TORRENT FUNES, MARTA
6420000
SEGURETAT SOCIAL EMPRESARIAL
6490000
ALTRES DESPESES SOCIALS -LOTS
6780000
DESPESES EXCEPCIONALS

161,35
33.138,88
27.630,64
15.128,59
1.831,25
90,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total Agrupació.....................................

77.980,71

0,00

Agrupació : AEP ASSOCIACIO ESPANYOLA DE PEDIATRIA
6290000
SERVEIS DIVERSOS
7210000
QUOTES D'AFILIATS

34.013,16
0,00

0,00
35.160,00

Total Agrupació.....................................

34.013,16

35.160,00

Agrupació : BUT PEDIATRIA CATALANA BUTLLETI
6070000
IMPREMPTA
6230000
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND
6290100
MATERIAL
6293000
DIETES DIVERSES
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO

12.799,09
2.745,15
13.709,50
529,70
5.200,83

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total Agrupació.....................................

34.984,27

0,00

Agrupació : CIA CURS INTENSIU D'ACTUALIZACIO PEDIATRICA
6290000
SERVEIS DIVERSOS
6290600
ACREDITACIONS
7051012
INSCRIPCIONS

263,10
157,40
8.680,00

0,00
0,00
8.306,00

Total Agrupació.....................................

9.100,50

8.306,00

Agrupació : IDP CURS D'INMUNODEFICIENCIES PRIM. PER RESIDENTS
6290600
ACREDITACIONS
314,80
6290700
GESTIO ADM. I COMPTABLE
1.204,18
7051013
CURSOS AMB IVA
0,00
7260000
DONACIONS I LLEGATS AFECTES
0,00

0,00
0,00
1.595,87
2.500,00

Total Agrupació.....................................

1.518,98

4.095,87

Agrupació : JUN JUNTA
6240000
DESPESES TRANSPORTS (KM,PK,TAX
6293000
DIETES DIVERSES
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO

22,78
2.847,66
4,47

0,00
0,00
0,00

Total Agrupació.....................................

2.874,91

0,00

Resultat

-77.980,71

1.146,84

-34.984,27

-794,50

2.576,89

-2.874,91

Ingressos i despeses per agrupació
Subcte
Descripció

Despeses

Ingressos

Resultat

Agrupació : RAN REUNIO ANUAL DE LA SCP
6230000
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND
6240000
DESPESES TRANSPORTS (KM,PK,TAX
6294000
ALLOTJAMENTS
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO
7051012
INSCRIPCIONS
7051013
CURSOS AMB IVA

250,00
87,00
590,91
55,21
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00

Total Agrupació.....................................

983,12

3.500,00

Agrupació : RAV DISSENY IMATGE CONGRÈS
6270000
PUBLICITAT, PROPAGANDA I RRPP
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO
7051013
CURSOS AMB IVA

350,00
68,68
0,00

0,00
0,00
2.500,00

Total Agrupació.....................................

418,68

2.500,00

Agrupació : RCP REANIMACIO CARDIOPULMONAR
6070001
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
6230000
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND
6240000
DESPESES TRANSPORTS (KM,PK,TAX
6290000
SERVEIS DIVERSOS
6290100
MATERIAL
6290600
ACREDITACIONS
6290700
GESTIO ADM. I COMPTABLE
6292000
CATERING
6294000
ALLOTJAMENTS
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO
6810000
AMORTITZACIO I. MATERIAL
7051012
INSCRIPCIONS
7051013
CURSOS AMB IVA

3.455,76
20.083,20
2.203,47
495,80
1.539,92
6.733,02
2.265,00
1.303,50
1.228,64
1.557,95
5.718,83
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.835,00
4.890,00

Total Agrupació.....................................

46.585,09

47.725,00

Agrupació : SAP ATENCIO PRIMARIA
6070001
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES
6230000
SERVEIS PROFESSIONALS INDEPEND
6260000
DESPESES FINANCERES I SIMILARS
6290000
SERVEIS DIVERSOS
6290500
INSCRIPCIONS ON LINE
6290600
ACREDITACIONS
6290700
GESTIO ADM. I COMPTABLE
6341000
AJUSTAMENTS NEGATIUS IMPOSICIO
6940000
PERDUES PER DETERIORAMENT IMP
7210000
QUOTES D'AFILIATS

515,00
706,00
3,30
4.650,00
550,00
157,40
297,60
113,44
281,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.937,00

Total Agrupació.....................................

7.273,74

6.937,00

Agrupació : VAC JORNADA VACUNES
6210001
LLOGUER ESPAIS
6290600
ACREDITACIONS
7051012
INSCRIPCIONS

1.216,50
157,40
0,00

0,00
0,00
1.770,00

Total Agrupació.....................................

1.373,90

1.770,00

396,10

249.409,41

225.670,09

-23.739,32

Suma total

2.516,88

2.081,32

1.139,91

-336,74

No hi ha comptabilitzades pèrdues per deteriorament durant l’exercici

El ingressos de la Fundació tenen la següent distribució:
2019
Subvención donacions i llegats
Prestació de serveis
Ingressos excepcionals
Ingressos / Despeses financeres i d’altres

141.032,68
286.404,89
1,07
558,68

2020
151.280,44
61.942,87
-702,67

Informació relativa a les disposicions del R.D. 1270/2003
Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l’Impost sobre Societats
Totes les rendes obtingudes per la Fundació Catalana de Pediatria estan exemptes d’acord amb el
quadre que segueix:

Concepte de la renda
ºº
Donatius, llegats i altres
Prestació de serveis
Conferències, cursos , seminaris i
formació
Ingressos financers

Ingressos
151.280,44

Article de la Llei 49/2002 que empara
l’exempció
Article 6.1.a i 6.1.b i 6.4
Articles 6.4 i 7.8

61.942,87
0,00

Articles 6.4 i 7.9

15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries
Tots els actius corrents i no corrents estan directament vinculats a l’acompliment de les
finalitats estaturàries.

Tots els bens i drets de la fundació estan vinculats directamente al compliment de les finalitats
pròpies de la fundació
Especificació i forma de càlcul de les rendes e ingressos a que es refereix l’article 3.2 de la Llei
49/2002, així com descripció de la destinació o de l’aplicació donada a les mateixes.
Les rendes i ingressos obtinguts d’acord al que s’indica en aquesta Nota s’apliquen a les
activitats pròpies de la Fundació.
Com es pot observar a la nota 14 hi ha projectes que obtenen uns ingressos que no arriben a
cobrir les despeses que originen, com per exemple la publicació de la Revista Pediatria
Catalana o la reunió anyal.
Els excedents de la resta de projectes es dediquen a cobrir els dèficits d’aquestes activitats.

L’any 2020 es va generar un dèficit de -23.739,32 €, que es dedicara a minorar els superàvits
pendents acumulats d’exercicis anteriors, d’acord amb l’objectiu i obligacions de la fundació.

16. Operacions amb parts vinculades
Els membres de l’òrgan de govern han percebut durant l’exercici dietes per un import de
2.870,44 €
No s’han concedit bestretes ni crèdits concedits al personal d’alta direcció ni als membres de
l’òrgan de govern
No existeixen obligacions concretes en matèria de pensions i assegurances de vida respecte
als membres antics i actuals dels òrgans de govern.

17. Altra informació
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici es el següent:
Homes

Dones

1

1

1,25

1,25

Gerents
Administratius

Sense canvis dels components de l’òrgan de govern durant l’exercici:
Sense cap operació durant l’exercici per a les quals s’ha tramitat una autorització i estat de
compliment de les resolucions corresponents.
Sense operacions en què hi hagi algun tipus de garantia o limitació de disponibilitat
18. Informació segmentada
La distribució dels ingressos i despeses segmentades per categoría d’activitat es la següent:
FCP LIQUIDACIO 31/12/2020

2020
Projectes-------------------->

ACT

AEP

RAV

BUT

CIA

VAC

IDP

JUN

MUL

RAN

RCP

SAP

TOTAL GLOBAL
INGRESSOS
Serveis diversos
Presencia i col.laboració
Inscripcions
Cursos amb iva
Stands
Quotes
Donacions i llegats afectes
Ingressos financers

213.223
0
0
47.357
14.586
0
148.280
3.000
0

7050000
7051001
7051012
7051013
7052000
7210000
7260000
7690000

DESPESES
Compres, treballs
6020
Treballs realitzats per altres
6070+6080
Lloguers
6210
Serveis professionals independents
6230
Despeses de transport
6240
Primes d'assegurançes
6250
Comissions bancaries
6260
Publicitat propaganda i rrpp
6270
Subministraments
6280
Altres serveis
6290,6292,6293,6294+6401+6402+6780+6490
Altres tributs
6310
Iva no deduible
6341
Sous i salaris
6400
Seguretat social
6420
Despeses financeres
6630+666
Amortitzacions
6810
Dotació impagats
6940
RESULTAT

111.909

2.500

0

3.126
2.100
106.183

-374

1.770

-374

1.770

0

106.516

2.352
17.132
2.133
36.964
2.677
0
499
700
0
77.136
505
10.220
60.770
15.129
703
5.989
4.053

2.352

4.096

0

0

3.500

47.725

1.596

3.500

4.890

35.160

6.937
2.500

34.013

419

363

34.984

421

1.374

0

1.519

2.875

0

983

46.585

7.274

3.456

515

250

20.083

706

87

2.203

12.799

917

1.217

13.180

2.745

364

23

496

3

350
4.128

6.937

42.835

2.500

500

236.962

-23.739

35.160

350
34.013

14.239

421

157

1.519

2.848

591

13.566

5.655

4

55

1.558

113

505
3.220

69

5.201

60.770
15.129
703
270

5.719

3.772
5.393

281
1.147

2.081

-34.984

-795

396

0

2.577

-2.875

0

2.517

1.140

-337

ACT
AEP
BUT
CIA
END
GRT
IDP
JUN
LIB
MUL
RAN
RCP
SAP

ACTIVITATS GENERALS
ASSOCIACIO ESPANYOLA DE PEDIATRIA
PEDIATRIA CATALANA BUTLLETI
CURS INTENSIU D'ACTUALIZACIO PEDIATRICA
JORNADA DE PEDIATRIA ENDOCRINOLIGICA SCP
GRUPS DE TREBALL
CURS D'INMUNODEFICIENCIES PRIM. PER RESIDENTS
JUNTA
LLIBRE SCP
JORNADA MULTIDISCIPLINAR
REUNIO ANUAL DE LA SCP
REANIMACIO CARDIOPULMONAR
ATENCIO PRIMARIA

El centre de treball on es desenvolupa bàsicament l’activitat es únic.

