COMPTES ANUALS ABREUJATS DE

FUNDACIÓ GALATEA, FUNDACIÓ PRIVADA.
A 31 DE DESEMBRE DE 2021

BALANÇ ABREUJAT A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020

ACTIU

Notes

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible
Aplicacions informàtiques
Immobilitzat material
Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
Inversions financeres a llarg termini
Altres actius financers
ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i
altres comptes a cobrar
Usuaris i deutors por vendes i prestacions de serveis
Altres deutors
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents

6
5

8

2021
7.349,73
3.372,66
3.372,66
1.485,61
1.485,61
2.491,46
2.491,46

2020
12.193,01
7.629,40
7.629,40
2.072,15
2.072,15
2.491,46
2.491,46

475.599,78 418.273,72
8

8

Tresoreria

141.474,40 144.197,36
31.399,73 116.397,31
110.074,67 27.800,05
1.648,56
2.638,63
332.476,82 271.437,73
332.476,82 271.437,73

TOTAL ACTIU

482.949,51 430.466,73

PATRIMONI NET I PASSIU

Notes

PATRIMONI NET
Fons Propis
Fons dotacionals o fons socials
Fons dotacionals o fons socials
Excedents d’exercicis anteriors
Romanent
Excedents negatius d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici (positiu o negatiu)
PASSIU NO CORRENT
PASSIU CORRENT
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Proveïdors
Creditors varis
Personal
Passius per impost corrent i altres deutes amb les
Administracions Públiques
Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

10

3

9

12
9

2021

2020

83.418,82
83.418,82
30.051,00
30.051,00
42.306,93
121.372,73
-79.065,80
11.060,89
0,00
399.530,69
169.862,41
87.872,66
30.232,03
4.609,18

72.357,93
72.357,93
30.051,00
30.051,00
35.698,66
114.764,46
-79.065,80
6.608,27
0,00
358.108,80
68.828,73
5.552,53
21.571,96
3.854,95

47.148,54
229.668,28
482.949,51

37.849,29
289.280,07
430.466,73

Les Notes descrites a la Memòria abreujada formen part integrant del balanç abreujat de l’exercici 2021.
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS ABREUJAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

Notes

2021

2020

OPERACIONS CONTINUADES
Ingressos per les activitats
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Altres subvencions, donacions i llegats d l’exercici incorporats
resultat de l’exercici
Aprovisionaments
Consums i deteriorament d’existències
Treballs realitzats per altres entitats
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Primes d’assegurances
Serveis bancaris
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
Tributs

17

1.278.748,22

1.225.389,57

11

248.228,31

217.046,50

11

482.793,99

460.617,15

11
13.2

547.725,92
-479.897,50
-350,92
-479.546,58
-252.119,92
-530.825,73
-530.493,11
-26.426,68
-31.306,96
-456.637,71
-5.584,98
-1.287,30
-5.281,49
-3.967,99
-332,62

547.725,92
-503.242,71
-271,81
-502.970,90
-324.330,49
-384.507,57
-384.236,51
-34.017,05
-86.780,11
-250.111,78
-4.106,77
0,00
-3.468,40
-5.752,40
-271,06

-4.843,28

-4.742,17

-0,90

-365,40

11.060,89
0,00

8.201,23
-1.592,96

0,00

-1.592,96

11.060,89

6.608,27

0,00

0,00

11.060,89

6.608,27

13.3
13.5
7

Amortització de l’immobilitzat
Altres resultats

13.6

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Despeses financeres
RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS IMPOSTOS
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L'EXERCICI

Les Notes descrites a la Memòria abreujada formen part integrant del compte de pèrdues i guanys
abreujat de l’exercici 2021.
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT
A 31 DE DESEMBRE DE 2021 I 2020

RESULTATS RESULTAT
FONS D'EXERCICIS
DE
SOCIAL ANTERIORS L'EXERCICI

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
C) SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2019

30.051,00

37.026,27

TOTAL

-1.327,61 65.749,66

I. Ajustaments per canvis de criteri del exercici 2019 i anteriors

0,00

II. Ajustament per errors del exercici 2019 i anteriors

0,00

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2020

30.051,00

35.698,66

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00 65.749,66
6.608,27

II. Operacions amb socis o propietaris

6.608,27
0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

C) SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2020

30.051,00

35.698,66

6.608,27 72.357,93

I. Ajustaments per canvis de criteri del exercici 2020

0,00

II. Ajustament per errors del exercici 2020

0,00

D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2021

30.051,00

42.306,93

I. Total ingressos i despeses reconeguts

0,00 72.357,93
11.060,89 11.060,89

II. Operacions amb socis o propietaris

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net

0,00

E) SALDO, FINAL DEL EXERCICI 2021

30.051,00

42.306,93

11.060,89 83.418,82

Les Notes descrites a la Memòria abreujada formen part integrant de l’estat de canvis en el patrimoni
net abreujat de l’exercici 2021.
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MEMÒRIA ABREUJADA
Corresponent a l’exercici social finalitzat a 31 de desembre de 2021, per a l’aprovació de la
Junta del Patronat.
ACTIVITAT DE L’ EMPRESA

1.

La FUNDACIÓ GALATEA, FUNDACIÓ PRIVADA (des d’ara la Fundació) té el seu
domicili a Barcelona, Passeig de la Bonanova, núm. 47.
El Sr. Miquel Bruguera Cortada, en nom i representació del Consell de Col·legis de Metges de
Catalunya, com a fundador, va atorgar l’escriptura de la carta fundacional davant el notari de
Barcelona, senyor Joan Carles Ollé Favaró el dia 21 de febrer de 2001.
La Fundació va ser creada pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya arran de
l’experiència del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM), per tal de millorar la
salut, el benestar i la qualitat de vida del col·lectiu mèdic i, per extensió, de tots els professionals
de la salut.
La finalitat de la Fundació és la promoció de la salut i la prevenció de malalties dels
professionals, i especialment dels metges i altres professionals de la sanitat, així com la de
procurar una assistència sanitària adequada per aquells professionals que pateixin alguna
malaltia psíquica o addictiva .
A aquests efectes es determinen com objectius, no limitatius sinó purament enunciatius, els
següents:
•

Promoure i desenvolupar programes i actuacions que fomentin actituds sanes i estils de
vida saludables entre els professionals.

•

Promoure i desenvolupar programes i actuacions adreçades a l’assistència sanitària dels
professionals, a través de mitjans propis o aliens, orientades a la prevenció i tractament
de tota mena de malalties, fonamentalment aquelles que, directa o indirectament, afectin
o puguin afectar l’exercici de les professions, especialment les sanitàries.

•

Difondre els fins i activitats fundacionals promovent i organitzant xerrades, seminaris,
jornades o debats en el si dels sectors professionals i de la comunitat científica, nacional
i internacional.

•

Col·laborar, si s’escau, amb altres entitats, fonamentalment públiques o sense ànim de
lucre, en la consecució dels anteriors objectius.

Inicialment, la dotació de la Fundació es constituí amb 30.051,00 Euros.
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Segons l’article 17 dels estatuts de la Fundació, el càrrec de patró és de confiança i absolutament
gratuït i honorífic, però podran ser reemborsades les despeses, degudament justificades, que
produeixin l’exercici del càrrec.
Amb data 27 d’abril de 2001 el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, segons
Resolució de 26 d’abril de 2001 va resoldre l’expedient, sobre la inscripció inicial de la
Fundació a la qual se li atorgà el núm.1536 del Registre de Fundacions Privades de la
Generalitat de Catalunya.
Segons l’article 30 dels estatuts de la Fundació, en cas de dissolució de la Fundació, el romanent
de béns resultant del procés de liquidació, es destinarà i aplicarà a una altra activitat de caràcter
benèfic i que sigui d’interès pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.
Aquesta col·laboració, tindrà dues vessants:
1. L’assistencial, amb la finalitat de continuar avançant i procurar l’assistència dels
professionals sanitaris col·legiats en actiu amb problemes de salut mental i addiccions
i la promoció de la seva salut i el seu benestar, mitjançant la consolidació i l’extensió
dels programes especialitzats i específics PAIMM, RETORN, ÍTACA, ASSÍS,
PSYQUE, APOL·LONIA, SUPORTS.
2. La de prevenció i promoció de la salut, per tal de promoure la salut dels professionals
sanitaris en actiu, mitjançat actuacions de recerca, per millorar la qualitat dels serveis
assistencials, impulsar programes per a un millor coneixement de la salut, estils de vida
i les condicions de treball, realització d’accions per sensibilitzar els professionals
sanitaris i promoure l’autocura, millorant el seu benestar en l’àmbit laboral.
Durant l’exercici 2021 la Fundació ha continuat amb la seva activitat i ha dut a terme diverses
actuacions tant en els programes assistencials com en els programes de promoció de la salut,
previstos en les finalitats fundacionals.

PROGRAMES ASSISTENCIALS:
Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM)
El Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt és un servei assistencial especialitzat i específic
creat, mitjançant un conveni de col·laboració, pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona,
conjuntament amb l’abans Departament de Sanitat i Seguretat Social, actualment Departament
de Salut, de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, i el
gestiona la Fundació.
El passat 2012 el CatSalut (va signar un conveni amb la Clínica Galatea-Serra de Vilana) amb
efectes d’1 de gener de 2012, per a la contractació dels seus serveis.
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Des de la seva posada en marxa al 1998, el PAIMM s’ha anat consolidant com un conjunt de
respostes assistencials d’alta eficàcia adreçades als metges amb trastorns mentals i/o addictius.
Programa RETORN
El Programa RETORN, d’atenció a les infermeres i infermers malalts, és un servei assistencial
i d’ajut als professionals de la infermeria que el Col·legi Oficial d’Infermeres i infermers de
Barcelona va iniciar el setembre de 2000, arran de l’experiència del Programa d’Atenció
Integral al Metge Malalt, i amb les seves mateixes característiques i finalitats.
La part assistencial d’aquests programes, actualment està coberta pel contracte entre la Clínica
Galatea i el Servei Català de la Salut i les aportacions per part del Consell de Col·legis de
Metges de Catalunya, Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Catalunya.
Programa ASSÍS
El Programa ASSÍS, creat pel col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i que promou la
Fundació, va adreçat als professionals veterinaris malalts, i la seva vessant assistencial es
realitza a les mateixes dependències que el PAIMM i el RETORN.
Programa ITACA Farmacèutica
El Programa ITACA creat amb la finalitat que els professionals farmacèutics malalts col·legiats
a Catalunya puguin rebre assistència mèdica i sanitària a les mateixes dependències que els
altres programes assistencials.
Programa PSYQUE
El Programa PSYQUE creat el darrer trimestre del 2015, amb la finalitat que els professionals
psicòlegs de Catalunya puguin ser atesos en les mateixes condicions que tots els altres
programes.
La part assistencial d’aquests programes, està coberta pels col·legis respectius, mitjançant
aportacions econòmiques que es detallen en els corresponents convenis, signats a tal efecte.
Programa APOL·LÒNIA
El Programa APOL·LÒNIA creat a inicis de l’any 2016, amb la finalitat que els professionals
odontòlegs de Catalunya puguin ser atesos també com els altres col·lectius de la Fundació.
Programa SUPORTS
El Programa SUPORTS creat el darrer trimestre de l’any any 2016, adreçat als professionals
del treball social de Catalunya amb problemes de salut mental i addiccions que poden ser
tractats també a les mateixes dependències que els altra programes assistencials de la Fundació
Galata.
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La part assistencial d’aquests programes, està coberta pels col·legis respectius, mitjançant
aportacions econòmiques que es detallen en els corresponents convenis, signats a tal efecte.
Activitat assistencial dels programes PAIMM-PAIME, RETORN, ASSÍS, ITACA,
PSYQUE, APOL·LÒNIA i SUPORTS
•
•
•
•
•
•
•
•

588 primeres visites
8.295 visites successives,
161 ingressos a la unitat clínica amb 4.695 estades
215 ingressos d’hospital de dia amb 4.820 estades
9.091 assistències en grups psicoterapèutics,
66 psicometries i estudis neuropsicològics.
2.372 psicoteràpies individuals.
202 visites treball social

SUPORT EMOCIONAL INDIVIDUAL (TAP- teleapoyo psicológico-COVID i SEPS –
programa suport emocional professionals de la salut)
• 893 usuaris
• 4.164 intervencions (plataforma + telèfon + presencials)
PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE LA SALUT
Suport a equips i organitzacions
32 intervencions
•
•
•
•
•

Població diana 280 – 300 professionals
Més l’impacte en població beneficiària i organitzacions
Nombre de sessions per intervenció: 1 - 12
Més freqüent: 3 - 5
Majoritàriament presencials

Motius de consulta: molta diversitat
Grups de suport emocional amb intervenció continuada (6 grups)
Atenció a professionals en situació de crisi HSJD: Guàrdia permanent HSJD
APP Galatea
El 15 de juliol vam posar en marxa l’App Galatea
•
•

Compta amb 385 usuaris registrats
Les pàgines més visitades han estat la home (1.677 visites), el llistat de píndoles
d’autoregulació emocional (447 visites) i els esdeveniments (385 visites).
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•

Els subapartats més visitats han estat els qüestionaris “Avalua la teva salut
emocional” amb 381 visites i “Formes part d’un equip de treball saludable?”
amb 151 visites.

Nous continguts audiovisuals
- Converses: Reflexions sobre salut i cura emocional
5 capítols
1.406 visualitzacions
- Professions: La veu dels professionals de la salut
Com veieu la salut del vostre col·lectiu en el context de la pandèmia?
- Gestió emocional en temps de pandèmia: 7 píndoles 925 visualitzacions
- Testimonis: Professionals de la salut que han acudit a FG o a CG expliquen la seva experiència
FORMACIÓ REALITZADA
Activitat nous cursos en format en línia (webinars). 487 participants
- Gestió positiva de conflictes en serveis de salut: 7 edicions a FG 8 edicions a Metrosud
185 assistents.
- Competències i habilitats de gestió emocional i relacional: 8 edicions. 78 assistents
- Espai de reflexió impacte COVID 19: 2 edicions CAP Florida 1 TSCAT Girona
- Seminari per a tutors i responsables docents: 2 edicions Parc Salut Mar i SEFH. 134 assistents.
- Autocura en acció: 1 edició. 14 assistents.
- Les reunions de treball com a eina bàsica per a l’efectivitat: 1 edició. 14 assistents.
- “Impacto emocional ¿cómo gestionarlo?”: dos tallers dins de III Jornadas de Formación
Sanitaria Especializada. Gran Canaria. 62 assistents.
Cursos autoformatius
- Programa d’autoconeixement basat en mindfulness. 2 edicions. 559 assistents.
- Curs autoformatiu per a tutors i responsables docents. 128 assistents.
- Curs autoformatiu per a residents. 54 assistents.
- Curs autoformatiu promoció de la salut a la feina. 104 assistentsESTUDIS
- Estudi impacte COVID-19 en la salut, estils de vida i condicions de treball dels
professionals de la salut a Catalunya / metges a Espanya / metges a Europa
•

Roda de premsa de presentació de resultats metges Espanya (OMC + Mutual Mèdica 21 d’abril )
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•

Qüestionari 2a fase:
Nous temes: característiques de l’equip, l’impacte de la COVID en els equips, en el lloc
de treball, atenció telemàtica, COVID persistent, vacuna, hàbits alimentaris, malalties
cròniques, valoració de l’estat de salut mental, ansietat, estrès post-traumàtic, estigma salut
mental, etc.
• Projecte europeu Mutual Mèdica: UK, Holanda, Bèlgica, França, Espanya
• Setembre-octubre 2021
• Mostra 3.100 professionals de la salut
PARTICIPACIÓ A CONGRESSOS I JORNADES
12/01/2021

IEC. Efectes de la pandèmia a debat a l'IEC
TSCAT. Presentació de l'estudi "Impacte de la COVID-19 en la salut, estils de vida
i condicions de treball dels i les treballadores socials"
28/01/2021
L'atenció a les treballadores socials del SuporTS i des del servei de Tele suport
Psicològic
FC Barcelona Cuidem-nos: Xerrada “Impacte psicoemocional de la pandèmia en
02/02/2021
tots nosaltres”
16/02/2021 COMLL. L’impacte de la pandèmia en la salut dels professionals de la salut
COMB-MED La pandèmia Covid-19. L’impacte psicoemocional sobre les
19/02/2021
persones
MUTUAM La salut dels professionals sociosanitaris. La salut i el benestar dels
27/02/2021
professionals
02/03/2021 TESA. La pandèmia Covid-19. El impacto psicoemocional sobre las persones
07/04/2021 Taula de Salut Ciutat Vella.
13/04/2021 Beiersdorf GESTION EMOCIONAL EN EPOCA DE PANDEMIA
MUTUAM - Conviure. GERONTOLOGIA CLÍNICA I CURES PAL·LIATIVES
24/04/2021
Equips que cuiden.
27/05/2021 COIGI. L’impacte de la pandèmia en la salut de la professió infermera de Girona
03/06/2021 Congrés SEMERGEN
17-6-2021 Taula Salut Mental Horta-Guinardó
8-7-2021
Taula Salut Mental Nou Barris
15-7-2021 Cuidar i cuidar-se també en temps de pandèmia. Benvinguda MIR COMB
La salud del estudiante de medicina. XIII Congreso de Educación médica.
1-10-2021
Salamanca
La salud mental en los profesionales sanitarios. Impacto psicológico de la
29-10-2021 pandemia y pautas para su gestión. XXIV Congreso Nacional de Psiquiatria.
València
3-5 nov. 21 IX Congreso PAIME. Cádiz
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12-11-2021
19-11-2021
23-11-2021
25-11-2021
16-12-2021

Mesa redonda: "La nueva normalidad tras la pandemia en cirugía general y
digestiva. Resiliencia y salud mental de los cirujanos. XXIII Reunión Nacional de
Cirugía. A Coruña
Assemblée Générale Europa Medica. Mutual Médica
Webinar FUNDADESP ¿Cómo ha afectado la pandemia a quienes cuidan?
Estudio Galatea sobre profesionales de la salud durante la pandemia: principales
hallazgos 23º Congreso Patología Dual. Sevilla
Tardes de Salut Laboral. La salut mental a Fundació Galatea. Aula virtual de
l’Acadèmia

CONTRIBUCIÓ ACADÈMICA I FORMACIÓ DE PROFESSIONALS JOVES
•

Participació docent en estudis de grau
o UVIC-UCC: Medicina social i Habilitats comunicatives. Treball en equip.
o UdG. Medicina: La Salut dels professionals de la Salut (Jornada associació
d’estudiants).

•

Participació docent en estudis de postgrau
o UAB. Màster Universitari de Psicologia General Sanitària (UAB). Psicologia
de la salut: Context actual i sistema de salut a Catalunya.
o UB-IL3. Postgrau en atenció infermera en cures pal·liatives: Treball en equip
interdisciplinar (UB-IL3)
o UB-IL3. Posgrado en atención psicosocial y espiritual a personas con
enfermedades avanzadas: Práctica profesional interdisciplinaria.
o UVIC-UCC. Màster Universitari en Atenció Pal·liativa (UVIC-UCC):
Necessitats i recursos personals dels professionals
o UVIC-UCC – Departament de Salut – Departament de Drets Socials. Curs per
a l’atenció integral i integrada de persones al sector residencial en context de
crisi.

•

Tutoria alumnes en pràctiques
o Practicum psicologia (UAB i URLL)
o Pràctiques extracurriculars Màster de Salut Pública (UPF-UAB)

•

Tesi doctoral codirigida amb participació de FG
o “Leadership Styles, Work Engagement and Perceived Organizational Support
among Nurses”. Programa de doctorat en Psicologia de la Salut. Facultad de
Psicología UAB. Tesi defensada per Dra. Aida Merhab. Juny de 2021.
Qualificació: Excel·lent.
o Directors: Dr. Fernández Castro (UAB). Dra. González-Olmedo (FG).
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INTERNACIONAL
•

Participació a la International Conference on Physicians Health 2021:
•
•
•

•

Workshop programa col·legial – assistencial: Dr. Gustavo Tolchinsky i Dra.
Dolores Braquehais
Ponència intervencions en equips: Mari Pau Gonzàlez, Dra. Montse Plana,
Anna Mitjans
Pòster estudi impacte COVID: Anna Mitjans + equip investigador

Comissió Europea: Expert panel on effective ways of investing in Health. Document
sobre salut mental dels professionals de la salut i altres treballadors essencials
•
•
•

Reunió Anna Garcia-Altés (AQUAS) + documentació
Public hearing
European Practitioners Health Provider Network

2.

BASES DE PRESENTACIÓ

a)

Imatge fidel
Aquests comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables tancats a 31
de desembre de 2021, s’han aplicat les disposicions legals en matèria comptable i els
principis de comptabilitat generalment acceptats i mitjançant la seva formulació
declaren, que aquests comptes anuals presenten la imatge fidel del patrimoni i de la
situació financera de la Fundació, a 31 de desembre del 2021, dels resultats de les seves
operacions.
No existeixen raons excepcionals per les quals, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin
aplicat disposicions legals en matèria comptable.
Els comptes anuals adjunts es sotmetran a la aprovació per part del Patronat, estimant
que seran aprovades sense cap modificació.

b)

Principis comptables
En la formulació d’aquests comptes anuals abreujats s’han aplicat els principis
comptables fixats pel pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a
la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008).

c)

Comparació de la informació
La informació continguda en els comptes anuals de l’exercici 2021 és comparable amb
les de l’exercici 2020.
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d)

Elements aplegats en diverses partides
Tots els elements estan recollits en les seves partides corresponents

e)

Canvis en criteris comptables
No s’han realitzat, ajustaments en els comptes anuals de l’exercici 2021 per canvis en
criteris comptables.

f)

Correcció d’errors
Els comptes anuals de l’exercici 2021 no inclouen ajustaments realitzats com a
conseqüència d’errors detectats en l’exercici.

3.

DISTRIBUCIÓ DEL RESULTAT
Es presenta a l’aprovació de la Junta del Patronat de la Fundació, la proposta d’aplicar el
resultat de l’exercici de la forma següent:

4.

Base de repartiment
Excedent de l'exercici
TOTAL

2021
11.060,89
11.060,89

2020
6.608,27
6.608,27

Aplicació
Romanent
TOTAL

2021
11.060,89
11.060,89

2020
6.608,27
6.608,27

NORMES DE VALORACIÓ
Els principals criteris i normes comptables en l’elaboració dels comptes anuals,
d’acord amb les establertes pel pla general de comptabilitat de fundacions han estat les
següents:

a)

Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d’adquisició. Després del
reconeixement inicial, l’immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys
l’amortització acumulada i, en el seu cas, l’import acumulat de les correccions per
deteriorament registrades.
Els actius intangibles que tenen vida útil definida s’amortitzen sistemàticament en
funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual.
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Els mètodes i períodes d’amortització aplicats son revisats en cada tancament
d’exercici i, si procedeix, ajustats de forma prospectiva. Almenys al tancament de
l’exercici, s’avalua l’existència d’indicis de deteriorament, en qualsevol cas s’estimen
imports recuperables, efectuant-se les correccions valoratives que procedeixen.
No existeix cap immobilitzat intangible amb vida útil indefinida.
Aplicacions informàtiques
Es valoren a preu d’adquisició. La vida útil d’aquests elements s’estima en 5 anys.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil y els costos de
manteniment son carregats en el compte de pèrdues i guanys en l’exercici en que es
produeixen.
Deteriorament de valor de l’immobilitzat intangible
Al tancament de l’exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdues de valor, la
Fundació revisa els imports en llibres dels seus actius intangibles per determinar si
existeixen indicis de que aquests actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de
valor. Si existeix qualsevol indici, l’import recuperable de l’actiu es calcula amb
l’objecte de determinar l’abast de la pèrdua per deteriorament de valor (si existís) En
cas de que l’actiu no generi fluxos d’efectiu per si mateix, independents d’altres actius,
la Fundació calcularà l’import recuperable de la unitat generadora d’efectiu a la que
pertany l’actiu.
El import recuperable es el valor superior entre el valor raonable menys el cost de
venda i el valor en us.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en
llibres de l’actiu (unitat generadora d’efectiu) s’incrementa a l’estimació revisada del
seu import recuperable, però de tal manera que l’import en llibres incrementat no
superi l’import en llibres que s’hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua
per deteriorament de valor per l’actiu (unitat generadora d’efectiu) en exercicis
anteriors. Immediatament se reconeix una reversió d’una pèrdua per deteriorament de
valor com ingrés.
A l’exercici 2021 i 2020, la Fundació no ha registrat pèrdues por deteriorament de
l’immobilitzat intangible.
b)

Immobilitzat material
Es valora al seu preu d’adquisició que inclou, a més de l’import facturat després de
deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i
directament relacionades que es produeixen fins a la posada en funcionament.
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La Fundació inclou en el cost d’immobilitzat material que necessita un període de
temps superior a un any per estar en condicions d’us, explotació o venda, les despeses
financeres relacionades amb el finançament específic o genèric, directament atribuïble
a l’adquisició, construcció o producció.
El Patronat considera que el valor comptable dels actius no supera el valor recuperable
dels mateixos.
Es registra la pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat
material quan el seu valor net comptable superi al seu import recuperable, entenent
aquest com el major import entre el seu valor raonable menys els costos de vendes i el
seu valor en us.
Les despeses realitzades durant l’exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats
per la Fundació, es carregaran en els comptes de despesa que corresponguin. Els costos
d’ampliació o millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o a un
allargament de la vida útil dels béns, son incorporats a l’actiu com major valor del
mateix.
L’amortització dels elements d’immobilitzat material es realitza, des del moment en
el que estan disponibles per la seva posada en funcionament de forma lineal durant la
seva vida útil estimada, estimant un valor residual nul, en funció dels següents anys de
vida útil:
Element

Anys
10
4

Mobiliari
Equips procés informació

c)

%
10%
25%

Arrendaments
Per aquells immobilitzats arrendats a la Fundació.
Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les
condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereixen al arrendatari
substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del
contracte. Els demés arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius.
En les operacions d’arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i
substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen a
l’arrendador.
Quan la Fundació actua com arrendatari, les despeses del arrendament es carreguen
linealment al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida útil del
contracte.
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d)

Instruments financers
La Fundació te registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que
donen lloc a un actiu financer en una Entitat i simultàniament a un passiu financer o a
un instrument de patrimoni en un altra entitat. La norma resulta d’aplicació als
següents:
d.1) Actius financers
Crèdits i comptes a cobrar
Son actius financers no derivats amb cobraments fixes o determinables que no cotitzen
en un mercat actiu, i sobre els que no hi ha intenció de negociar a curt termini, inclouen
en actius corrents, excepte per venciments superiors a dotze mesos des de la data de
balanç que es classifiquen com actius no corrents.
Es registren inicialment pel seu valor raonable i després a cost amortitzat utilitzant el
mètode d’interès efectiu.
Efectiu i altres mitjans líquids equivalents
L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents inclouen l’efectiu en caixa, els dipòsits a la
vista en entitats de crèdit i altres inversions a curt termini de gran liquidés amb un
venciment original de no més de tres mesos des de la data de la seva adquisició.
d.2) Passius financers
Deutes financers
Els deutes financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable net de costos de la
transacció en que haguessin incorregut. Qualsevol diferència entre l’import rebut i el
seu valor d’amortització es reconeixen en el compte de resultats durant el període
d’amortització del deute financer utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu.
Els deutes financers es classifiquen com passius corrents a menys que els seu venciment
tingui lloc a més de dotze mesos des de la data de balanç.
Creditors comercials i altres comptes a pagar
Els creditors comercials i altres comptes a pagar son passius financers a curt termini que
es valoren a valor raonable, no meriten explícitament interessos i es registren pel seu
valor nominal.
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d.3) Patrimoni net
El patrimoni net de la Fundació el conforma substancialment d’una aportació dinerària
materialitzada en el 2003.
e)

Impost sobre beneficis:
D’acord amb el títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i d’incentius fiscals al mecenatge i que de
conformitat al que estableix el Reial Decret 1270/2003 de 10 de octubre, la Fundació
va acreditar en data 4 de desembre de 2003 davant l’Administració Tributaria, la seva
condició d’Entitat sense finalitat lucrativa i inscrita en el Registre corresponent, amb
la finalitat de gaudir dels beneficis fiscals que deriven de l’esmentat decret.

f)

Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses s’imputen en funció del criteri del meritament amb
independència del moment en que es produeix la corrent monetària o financera
derivada d’ells.
No obstant, la Fundació únicament comptabilitza els beneficis realitzats a la data de
tancament de l’exercici, en tant que els riscos i les pèrdues previsibles, encara sent
eventuals, es comptabilitzen tan aviat com son conegudes.
Els ingressos per la venda de béns o serveis es reconeixen pel seu valor raonable de la
contrapartida rebuda o a rebre derivada dels mateixos. Els descomptes per pagament
immediat, per volum o algun altre tipus de descompte, així com els interessos
incorporats al nominal dels crèdits, es registren com una minoració dels mateixos. No
obstant, la Fundació inclou els interessos incorporats als crèdits comercials amb
venciment no superior a un any que no tenen un tipus d’interès contractual, quan
l’efecte de no actualitzar els fluxes d’efectiu no es significatiu.
Els descomptes concedits a clients es reconeixen en el moment en que es probable que
s’hagin de complir les condicions que determinin la seva concessió com una reducció
dels ingressos per vendes.

g ) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Els Patrons confirmen que la Fundació no te responsabilitats, despeses, actius, ni
provisions i contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatius
en relació amb el patrimoni, la situació financera i els resultats del mateix.
h)

Criteris aplicats pel registre i valoració de les despeses de personal
Excepte en el cas de causa justificada, les Fundacions venen obligades a indemnitzar als
seus treballadors quan acaben en els seus serveis.
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Davant la falta de qualsevol necessitat previsible d’acabament anormal de la feina i donat
que no reben indemnitzacions aquells treballadors que es jubilen o acaben voluntàriament
amb els seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a
despeses en el moment en el que es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament.
i)

Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import concedit, reconeixent
inicialment com ingressos directament imputats al patrimoni net i s’imputen a resultats
en proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per
aquestes subvenciones, excepte que es tracti d’actius no depreciables, en aquest cas
s’imputaran al resultat de l’exercici en que es produeixi la venda o baixa en inventari dels
mateixos.
Quan les subvencions es concedeixin per finançar despeses específiques s’imputaran com
ingressos en l’exercici en que es meritin les despeses que estan finançant.

j)

Transaccions entre parts vinculades
Es registren, en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es
realitza d’acord amb lo previst en les normes particulars pels comptes que
correspongui.
A efectes de presentació dels comptes anuals, s’entendrà que un altra empresa forma
part del grup quan ambdues estiguin vinculades per una relació de control directa o
indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 del Codi de Comerç pels grups de
societats o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitja per una o vàries
persones físiques o jurídiques conjuntament, o es trobi sota direcció única per acords
o clàusules estatutàries.

5.

IMMOBILITZAT MATERIAL
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt en l’exercici 2021 i 2020 ha
estat el següent:
Saldo

Addicions

Baixes

Traspás

2020
Mobiliari

Saldo
2021

4.455,78

0,00

0,00

0,00

4.455,78

Equips processos informació

14.940,40

0,00

0,00

0,00

14.940,40

VALOR BRUT
Mobiliari

19.396,18

0,00

0,00

0,00

19.396,18

-3.800,77

0,00

-124,61

0,00

-3.925,38

Equips processos informació

-13.523,26

0,00

-461,93

0,00

-13.985,19

AMORT ACUM.

-17.324,03

0,00

-586,54

0,00

-17.910,57

COST NET

2.072,15

1.485,61
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Saldo

Addicions

Baixes

Traspás

2019
Mobiliari

Saldo
2020

4.455,78

0,00

0,00

0,00

4.455,78

Equips processos informació

13.682,00

1.258,40

0,00

0,00

14.940,40

VALOR BRUT
Mobiliari

18.137,78

1.258.40

0,00

0,00

19.396,18

-3.634,18

0,00

-166,59

0,00

-3.800,77

-13.204,42

0,00

-318,84

0,00

-13.523,26

-16.838,60

0,00

-485,43

0,00

-17.324,03

Equips processos informació
AMORT ACUM.
COST NET

1.299,18

2.072,15

La política de la Fundació es formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles
riscs a que estan subjectes diferents elements de l’immobilitzat material. La direcció
revisa anualment, o quan alguna circumstància ho fa necessari, les cobertures i riscos
coberts i s’acorden els imports que raonablement s’han de cobrir per l’any següent.
El detall dels elements totalment amortitzats es el següent:
Elements totalment amortitzats

6.

31/12/2021

31/12/2020

Mobiliari

3.458,01

2.957,69

Equips procés informació

13.092,84

13.092,84

16.550,85

16.050,53

IMMOBILITZAT INTANGIBLE
El moviment d’aquest epígraf del balanç de situació adjunt en l’exercici 2021 i 2020
ha estat el següent:
Saldo

Addicions Dotacions Trapas

2020

Saldo
2021

Aplicacions informàtiques

49.001,18

0,00

0,00

0,00

49.001,18

VALOR BRUT
Aplicacions informàtiques

49.001,18

0,00

0,00

0,00

49.001,18

-41.371,78

0,00

-4.256,74

0,00

-45.628,52

AMORT ACUM.

-41.371,78

0,00

-4.256,74

0,00

-45.628,52

7.629,40

0,00

-4.256,74

0,00

3.372,66

COST NET
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Saldo

Addicions Dotacions Trapas

Saldo

2019

2020

Aplicacions informàtiques

49.001,18

0,00

0,00

0,00

49.001,18

VALOR BRUT
Aplicacions informàtiques

49.001,18

0,00

0,00

0,00

49.001,18

-37.115,04

0,00

-4.256,74

0,00

-41.371,78

AMORT ACUM.

-37.115,04

0,00

-4.256,74

0,00

-41.371,78

11.886,14

0,00

-4.256,74

0,00

7.629,40

COST NET

El detall dels elements totalment amortitzats es el següent:

7.

Elements totalment amortitzats

31/12/2021

Aplicacions informàtiques

27.717,26

31/12/2020
27.717,26

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS
La despesa en concepte d’ arrendaments operatius en els que la Fundació es
arrendatària es de 23.001,72 euros en el 2021, 30.476,40 euros en el 2020.
Corresponen a les despeses de lloguer i a la repercussió de les despeses de les
dependències de l’oficina tècnica pel programa PAIMM.

8.

ACTIUS FINANCERS

8.1. Efectiu líquid i altres actius equivalents
El detall d'aquests actius a 31 de desembre de 2021 i 2020 és el següent:
Tresoreria i Actius Equivalents
Tresoreria
Import Tresoreria i Actius Equivalents

19

2021
332.476,82
332.476,82

2020
271.437,73
271.437,73

8.2. Actius financers
La informació dels instruments financers de l’actiu del balanç de la Fundació sense
considerar l’efectiu i altres actius equivalents, classificats per categories, es la que es
mostra a continuació:
Instruments Financers a
llarg termini
Crèdits derivats i altres
2021

Instruments Financers a
curt termini
Crèdits derivats i altres

2020

Usuaris, patrocinadors i deutors de
les activitats i altres comptes a
cobrar
Fiances i dipòsits

2.491,46

2.491,46

Total

2.491,46

2.491,46

0,00

2021

2020

0,00
141.474,40

144.197,36

141.474,40

144.197,36

La totalitat dels actius financers tenen un venciment inferior a l’any a excepció de les
fiances i dipòsits procedents de l’arrendament de les dependències el venciment del qual
va vinculat al venciment del contracte.
Usuaris i altres deutors
Detall del moviment de la partida de usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats

Usuaris de l'activitat
TOTAL

9.

Saldo a
31/12/2020
144.197,36
144.197,36

Augments
1.222.178,33
1.222.178,33

Disminucions
-1.224.901,29
-1.224.901,29

Saldo a
31/12/2021
141.474,40
141.474,40

PASSIUS FINANCERS
La informació dels instruments financers del passiu del balanç a curt termini de la
Fundació, classificats per categories es la que es mostra a continuació
Derivats altres
Passius financers a curt termini
2021
Passius financers a cost amortitzat
Total

169.862,41
169.862,41

20

2020
68.828,73
68.828,73

Les classificacions per venciment dels passius financers de la Fundació, dels imports que
vencin en cadascun dels següents anys al tancament de l’exercici i fins al seu últim
venciment, es detallen en el següent quadre:
Venciments

TOTAL

2022

CREDITORS
COMERCIALS I
COMPTES A PAGAR

Proveïdors

87.872,66

87.872,66

Proveïdors empreses del
grup

30.232,03

30.232,030

0,00

0,00

4.609,18

4.609,18

47.148,54

47.148,54

169.862,41

169.862,41

Creditors varis
Personal
Altres deutes amb les
Administracions Públiques

TOTAL

En el passiu del balanç també hi ha una sèrie d’ingressos anticipats d’aportacions rebudes
durant l’exercici que es faran servir per l’activitat del proper exercici. Els imports són els
següents:
31/12/2021 31/12/2020
Ingressos anticipats
TOTAL

10.

229.668,28 289.280,07
229.668,28 289.280,07

FONS PROPIS
El detall d’aquestes comptes ha estat el següent:
2021
Fons social
Excedents negatius d'exercicis anteriors
Romanent
Resultat exercici
TOTAL

30.051,00
-79.065,80
121.372,73
11.060,89
83.418,82

2020
30.051,00
-79.065,80
114.764,46
6.608,27
72.357,93

L’aportació fundacional es va materialitzar durant l’exercici 2003 mitjançant aportació
dinerària.

11.

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
L’Entitat ha meritat ingressos per aportacions per import de 547.725,92 euros el 2021
i el 2020 547.725,92 euros.
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A més la fundació ha obtingut altres ingressos per 248.228,31 euros el 2021 i
217.046,50 euros el 2020 en concepte de prestació de serveis a privats; i 482.793,99
euros en el 2021 i 460.617,15 euros en el 2020 en concepte d’ingressos de
patrocinadors.
Es detalla a continuació les aportacions rebudes durant l’exercici 2021 i 2020 per part
dels col·legis professionals:
SOCIETAT QUE APORTA
•

Col·legi Oficial de Metges de Barcelona: Ha realitzat una aportació d’Euros
206.849,40 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial de Metges de Girona: Ha realitzat una aportació d’Euros
12.167,60 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial de Metges de Lleida: Ha realitzat una aportació d’Euros
12.167,60 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial de Metges de Tarragona: Ha realitzat una aportació
d’Euros 12.167,60 (mitjançant la Fundació de protecció social Antonius
Musa) l’exercici 2021 i 2020 respectivament

•

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona: Ha realitzat una
aportació d’Euros 117.831,32 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona: Ha realitzat una
aportació d’Euros 16.374,40 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida: Ha realitzat una
aportació d’Euros 9.989,00 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona: Ha realitzat una
aportació d’Euros 15.340,00 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona: Ha realitzat una aportació
d’Euros 12.000,00 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona: Ha realitzat una aportació
d’Euros 50.884,00 l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial de Psicologia: Ha realitzat una aportació d’Euros 40.000,00
l’exercici 2021 i 2020.

•

Col·legi Oficial Odontòlegs: Ha realitzat una aportació d’Euros 26.955,00
l’exercici 2021 i 2020.
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•

Col·legi Treball Social: Ha realitzat una aportació d’Euros 15.000,00
l’exercici 2021 i 2020.

Altres subvencions/col·laboracions rebudes durant l’exercici 2021 i 2020:
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•

Fundació Mutual Mèdica: Ha realitzat una aportació d’Euros 60.000 i
40.000,00 l’exercici 2021 i 2020 respectivament.

•

Assistència Sanitària Col·legial: Ha realitzat una aportació d’Euros
39.068,33 l’exercici 2021 i 2020.

•

Fundació Social Caixabank: Ha realitzat una aportació d’Euros 178.189,81
i 124.188,17 l’exercici 2021 i 2020 respectivament.

•

Tesa Tape, S.A.: Ha realitzat una aportació d’Euros 0,00 i 100.000,00
l’exercici 2021 i 2020 respectivament

•

Almirall: Ha realitzat una aportació d’Euros 25.000 i 35.000,00 l’exercici
2021 i 2020 respectivament

•

Fundació privada PIP Pizarro: Ha realitzat una aportació d’Euros 4.420,00
en l’exercici 2021

•

EAP Dreta Eixample: Ha realitzat una aportació d’Euros 6.000 en l’exercici
2021

•

Generalitat de Catalunya: Ha realitzat una aportació d’Euros 110.504,06 en
l’exercici 2021

SITUACIÓ FISCAL
La liquidació de l’impost de Societats s’ha realitzat d’acord amb el que s’ha comentat
a les normes de valoració.
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La base imposable de l’impost es determina segons el detall següent:
31/12/2021
11.060,89
-1.267.687,33
248.228,31
482.793,99
0,00
547.725,92
0,00
1.278.748,22

Resultat comptable abans d'impostos
Despeses no deduïbles
Quotes d'usuaris
Promocions i col·laboradors
Interessos compte corrent
Donacions
Extraordinaris
Total
Resultat comptable ajustat
Base imposable
Tipus de gravamen 10%
Quota íntegra
Total a pagar

31/12/2020
6.608,27
-1.218.781,30
217.046,50
460.617,15
0,00
547.725,92
0,00
1.225.389,57

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

L’entitat d’acord amb el títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre i el Reial Decret
1270/2003 de 10 d’octubre, està exempta de tributar per les rendes obtingudes en el
present exercici. L’Entitat considera que totes les rendes obtingudes durant l’exercici
estan exemptes de tributar en l’Impost de Societats.
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions per impostos no poden
considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats
fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys.
Els exercicis 2018 a 2021, ambdós inclosos, estan oberts a inspecció per tots els
impostos i cotitzacions a la Seguretat Social. Així mateix també està obert l’exercici
de 2017 per l’Impost sobre Societats, a la data d’aquesta memòria.
En opinió de la Direcció de la Fundació no existeixen contingències ni imports
significatius que puguin derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció.
Els saldos pendents amb les diverses Administracions Públiques són els següents:
31/12/2021 31/12/2020
0,00
0,00
0,00
0,00
47.148,54
37.849,29
38.850,33
26.398,31
8.298,21
11.450,98

Actiu
Deutor per IVA suportat
Passiu
Per retencions practicades
Seguretat Social
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13.

INGRESSOS I DESPESES

13.1. Despeses derivades el funcionament de l’òrgan de govern
No s’ha produït despeses d’aquest tipus
13.2. Consums d’explotació
Els consums d’explotació en els exercicis 2021 i 2020 són els següents:
Concepte

2021

Consum mercaderies

2020

350,92

271,81

Altres despeses externes

479.546,58

502.970,90

Total

479.897,50

503.242,71

13.3. Despeses de personal
El detall de les despeses de personal per l’exercici 2021 i 2020 és el següent:
Personal

31/12/2021

Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l'empresa
Altres càrregues socials
Total

31/12/2020

212.856,74

250.151,04

35.261,71

73.417,52

4.001,47

761,93

252.119,92

324.330,49

13.4.Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Veure nota 11
13.5.Altres despeses d’explotació
El detall de l’epígraf d’altres despeses d’explotació dels exercicis 2021 i 2020 és el
següent:
Concepte

2021

2020

Arrendaments i cànons
Reparacions i conservacions
Serveis de professionals independents
Assegurances
Serveis Bancaries
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Altres serveis
Altres tributs

26.426,68
31.306,96
456.637,71
5.584,98
1.287,30
5.281,49
3.967,99
332,62

34.017,05
86.780,11
250.111,78
4.106,77
0,00
3.468,40
5.752,40
271,06

Total

530.825,73

384.507,57
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13.6.Altres resultats
El detall de l’epígraf d’altres resultats dels exercicis 2021 i 2020 és el següent:
Concepte

14.

2021

2020

Ingressos extraordinaris
Despeses extraordinàries

0,00
-0,90

0,00
-365,40

Total

-0,90

-365,40

FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Des del tancament de l’exercici fins a la data d’elaboració dels presents comptes anuals,
no s’ha produït cap fet posterior significatiu que els pogués afectar.

15.

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Els imports rebuts pel personal d’alta direcció de la Fundació en concepte de sous i salaris
o honoraris és de 61.899,92 euros el 2021 i 61.899,92 euros el 2020.
Els membres de l’òrgan de govern tant en l’exercici 2021 com en el 2020 no han percebut
remuneracions en concepte de sous i salaris. Així mateix, la Fundació no ha concedit
bestretes ni préstecs als membres del òrgan de govern.
La Fundació durant aquest període no ha contret obligacions en matèria de pensions o de
pagament de primes d’assegurances de vida respecte als antics i actuals patrons. Durant
el període no s’han efectuat per part de la Fundació cap tipus d’operació en la que existís
algun tipus de garantia per part dels Patrons.
Segons l’article 20 dels estatuts de la Fundació, el càrrec de patró és de confiança i
absolutament gratuït i honorífic, però podran ser reemborsades les despeses, degudament
justificades, que produeixin l’exercici del càrrec. Durant l’exercici no se n’han produït.

16.

ALTRE INFORMACIÓ
El nombre mig de persones ocupades durant l’exercici, distribuït per categories i
desglossat per sexes es el següent:
Categoria professional
Cap de 1ª
Titular grau superior
Becaries
Total

31/12/2021
Homes
Dones
1
5
2
0
8
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31/12/2020
Homes
Dones
-2
1
5
1

7

L’empresa auditora dels comptes anuals de la Fundació i aquelles altres entitats en les
que l’entitat manté algun vincle als que fa relació la Disposició Addicional catorzena de
Llei de Mesures de Reforma del Sistema Financer, ha facturat a l’Entitat durant l’exercici
acabat al 31 de desembre de 2021 i 2020 honoraris nets per serveis professionals, segons
el següent detall:
Concepte
Per servei l’auditoria
Altres serveis

31/12/2021
3.000,00
2.000,00

31/12/2020
3.000,00
-

L’import indicat en el quadre anterior per serveis d’auditoria inclouen la totalitat dels
honoraris relatius a l’auditoria de l’exercici 2021 i 2020 respectivament, amb
independència del moment de la seva facturació.

17.

INFORMACIÓ SEGMENTADA

La totalitat dels elements de l’actiu col·laboren al desenvolupament de l’activitat
fundacional.
L’Entitat ha destinat en l’exercici més del 70% dels seus ingressos a la seva activitat
fundacional complint amb els requisits establerts en l’article 333.1 de la Llei 4/2008, de 24
d’abril, de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
Ingressos
Quotes d'usuaris
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors
Subvencions, donacions i llegats

(B) Import a destinar a l'activitat fundacional
Despesa
(A) Despesa activitat fundacional corresponent a l'exercici
Import destinat de més destinat a activitat fundacional (A-B)

31/12/2021
248.228,31
482.793,99
547.725,92
1.278.748,22
70%
895.123,75
31/12/2021
1.267.687,33

31/12/2020
217.046,50
460.617,15
547.725,92
1.225.389,57
70%
857.772,70
31/12/2020
1.218.781,30

372.563,58

361.008,60

Així mateix la entitat també ha complert el que s’especifica en l’article 16 dels seus estatuts
per mitjà dels quals s’estableix que almenys un 70% de les rendes obtingudes s’ha de destinar
a despesa de l’activitat fundacional.

27

18.

AJORNAMENT DE PAGAMENT A PROVEÏDORS EN OPERACIONS
COMERCIALS

La informació requerida en relació amb el període mig de pagament a proveïdors, d’acord
amb la Resolució de 29 de gener de 2016, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes, sobre la informació a incorporar en la memòria dels comptes anuals en relació amb
el període mig de pagament a proveïdors en operacions comercials es el següent:

2021
2020
dies
dies
Període mig de pagament a proveïdors
10,38
10,60
Rati d’operacions pagades
9,32
9,75
Rati d’operacions pendents de pagament
18.79
40,71
Import (euros) Import (euros)
Total pagaments realitzats
978.100,00
902.367,16
Total pagaments pendents
114.784,00
25.327,26
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Formulem i donem conformitat al contingut dels comptes anuals abreujats que comprenen el
balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria de la Fundació Galatea,
Fundació Privada, que correspon a l’exercici anual tancat el 31 de desembre de 2021, continguts
en les pàgines adjuntes amb la numeració de la nº 1 a la nº 29.
Barcelona a 22 de juny de 2022.
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