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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR 

INDEPENDENT DE CONFORMITAT AMB LA NORMATIVA DE FINANCES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Al Consell d’Administració de l’empresa pública 

Salut Catalunya Central 

 

Opinió amb excepcions 

Hem auditat els comptes anuals de l’empresa pública Salut Catalunya Central (l’Entitat), que 

comprenen el balanç de situació a 31 de desembre de 2021, el compte de resultats, l’estat de 

canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici acabat 

en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 

la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de l’Entitat, a 31 de desembre de 2021, així 

com dels seus resultats i els fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta 

data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que 

s’identifica en la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que 

hi estiguin continguts, excepte per la no inclusió en els Comptes Anuals de la Liquidació del 

Pressupost de l’exercici 2021, estat que resulta preceptiu en el marc normatiu aplicable a l’Entitat. 

 

Fonament de l’opinió amb excepcions 

L’Entitat té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, l'actuació de la 

qual s'ajusta al dret privat i es troba integrada dins el sector públic de l’Administració de la 

Generalitat de Catalunya i resta adscrita al Servei Català de la Salut. D’acord a la seva naturalesa, 

l’Entitat està sotmesa a la normativa comptable i pressupostària de la Generalitat, la qual estableix 

que les entitats del seu sector públic han d’incloure als seus Comptes Anuals la Liquidació del 

Pressupost de l’exercici, així com la resta d’informació relativa a l’execució pressupostària que 

regula el Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

L’entitat va ser constituïda en l’exercici 2020, per l’escissió de la branca d’activitat de la Fundació 

Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé, lligada a la prestació assistencial en salut, per la qual s’acordà 

la seva transmissió a la nova empresa pública Salut Catalunya Central. Per aquest motiu, l’entitat 

es troba encara en un procés d’adaptació administrativa per l’acompliment dels requeriments 

normatius que li són d’aplicació, no havent aprovat formalment un Pressupost per l’exercici 2021, 

motiu pel qual no ha elaborat la preceptiva liquidació ni la resta d’informació pressupostària que 

hauria de formar part dels Comptes Anuals.   

 

Pels motius indicats, la nostra opinió no abasta la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2021, que 

no ha estat formulada per l’entitat. 

 

Aquesta auditoria ha estat realitzada dins del marc que preveu la Resolució de la Intervenció 

General de 15 de gener de 2020, per la qual s’aprova la Instrucció 1/2020 sobre el règim general 

a seguir en l’exercici del control financer, de conformitat amb la Llei de Finances Públiques de 

Catalunya, així com la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes per al Sector 

Públic estatal vigent. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes normes es descriuen més 

endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria de comptes anuals 

del nostre informe. 
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Som independents de l’Entitat de conformitat amb els requeriments d’ètica i protecció de la 

independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals per al Sector Públic 

a Espanya segons allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 

de dit Sector Públic.  

Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 

adequada per a la nostra opinió amb excepcions. 

 

Qüestions clau de l’auditoria 

Les qüestions claus d’auditoria són aquelles que, segons el nostre judici professional, han estat 

d’una major significativitat en la nostra auditoria dels comptes anuals del període actual. Aquestes 

qüestions han estat tractades en el context de la nostra auditoria dels comptes anuals en el seu 

conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre aquests, i no expressem una opinió per separat 

sobre aquestes qüestions. 

A més de la qüestió descrita en la secció de Fonament de l’opinió amb excepcions, hem determinat 

que els riscos que es descriuen a continuació són els més significatius considerats en l'auditoria 

que s'han de comunicar en el nostre informe. 

Qüestió Clau 

Import net de la xifra de negoci (nota 13.4 de la memòria) 

Els principals ingressos que formen part de la xifra de negoci de l’entitat provenen de la prestació 

de serveis assistencials per encàrrec  del Servei Català de la Salut, que representen el 94% del total 

de la prestació de serveis, corresponent la resta a serveis prestats a altres centres del SISCAT, a la 

Direcció General de Protecció Social, i a companyies asseguradores, mutualitats i usuaris privats. 

El finançament d’aquestes activitats estan regulades pels contractes signats entre les parts i les 

clàusules addicionals, en les que es fixa l’activitat contractada, la contraprestació econòmica, el 

mètode de facturació, la forma de pagament i el sistema de regularització. La situació de crisis 

sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha motivat la realització de mesures 

extraordinàries en el sistema de compres per part del CatSalut, que ha afectat tant als serveis 

prestats com a la seva retribució. 

A la data del present informe, resten pendent de regularització per part del Servei Català de la 

Salut els ingressos per la prestació dels serveis de l’exercici i de l’exercici anterior, pels que l’entitat 

té previst un import de 883 milers d’euros per l’any 2021, i de 371 milers d’euros pel 2020.  

L’acceptació durant el procés de verificació de l’activitat realitzada i dels diferents programes 

específics de l’exercici, podria suposar una modificació de les estimacions realitzades en la 

valoració dels ingressos. 

L’Entitat  estima que una vegada es disposi de l’acceptació i regularització definitiva de l’activitat, 

les desviacions que es puguin produir, no tindrien un efecte significatiu respecte les previsions de 

tancament registrades en els comptes anuals adjunts.  

Atesa la complexitat del sistema de facturació i de les estimacions realitzades pel reconeixement 

de l’activitat pendent de facturació, conjuntament amb la significació en el conjunt dels comptes 

anuals, s’ha considerat com un aspecte clau el reconeixement d’ingressos dels serveis sanitaris, i 

en especial els serveis realitzats per encàrrec del Servei Català de la Salut. 
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Procediments aplicats 

Pel que fa a la verificació dels ingressos, els nostres procediments d’auditoria han inclòs, entre 

d’altres, l’avaluació i comprensió dels sistemes de control intern aplicats en el seu registre 

comptable.  

Hem realitzat proves globals sobre els serveis facturats, i en particular dels ingressos provinents 

del Servei Català de la Salut, analitzant el compliment de les condicions i preus establerts en els 

diferents contractes, i les estimacions realitzades al tancament de l’exercici, corresponent a les 

regularitzacions de preus i activitat pendent de facturació, amb  especial consideració en 

l’aplicació de les clàusules extraordinàries de l’exercici.  

Així mateix, hem aplicat procediments de confirmació i conciliació dels saldos més rellevants, en 

particular, els saldos i operacions amb el Servei Català de la Salut. 

Paràgraf d’Èmfasi 

Tal i com es detalla en la nota 1 de la memòria, l’entitat va iniciar la seva activitat en data 1 

d’octubre de 2020, data en què es fa efectiu el traspàs dels actius i passius de la branca d’activitat 

d’assistència sanitària de la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, en virtut dels 

acords entre l’Ajuntament de Berga i  la Fundació Benèfica de l’Hospital de Berga formalitzats a 

l’exercici 2019. Aquesta circumstància ha de ser tinguda en consideració respecte les xifres 

comparatives de l’exercici anterior, que corresponen a un període de només 3 mesos. 

 

La nostra opinió no ha estat modificada en relació amb aquesta qüestió. 

Paràgraf d’altres qüestions  

Els comptes anuals de l’entitat corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2020 van 

ser auditats per un altre auditor que va expressar una opinió amb excepcions en data 22 de juliol 

de 2021. 

 

Altra informació: Informe de gestió i Impacte de l’emergència COVID  

L’altra informació comprèn l’informe de gestió de l’exercici 2021 i la informació referent  a 

l’impacte de l’emergència COVID, segons la nota 20 de la memòria sent la formulació 

responsabilitat de la direcció.  

La nostra responsabilitat sobre l’altra informació, de conformitat amb l’exigit per la normativa 

reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, consisteix a avaluar i informar sobre la 

concordança de l’altra informació amb els comptes anuals, a partir del coneixement de l’entitat 

obtingut a la realització de l’auditoria dels citats comptes i sense incloure informació diferent de 

l’obtinguda com a evidència durant la mateixa. Així mateix, la nostra responsabilitat respecte a 

l’altra informació consisteix a avaluar i informar de si el seu contingut i presentació són conformes 

a la normativa que resulta d’aplicació i, en particular, al que s’estableix a l’article 14 de l’ORDRE 

ECO/199/2021, de 25 d’octubre,  en relació amb el seguiment comptable de l'impacte 

pressupostari de l'emergència COVID-19. Si, basant-nos en el treball que hem realitzat, concloem 

que existeixen incorreccions materials, estem obligats a informar al respecte. 
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L’entitat presenta l’esmentada informació sobre l’impacte pressupostari de l’emergència COVID-

19 en què es reflecteix una despesa addicional quantificada en 1.088 milers d'euros, i un impacte 

sobre els ingressos en 1.424 milers d'euros. 

Sobre la base del treball realitzat, cal informar que les despeses indicades es corresponen tant les 

directament imputables com les quantificades en base a estimacions, no disposant l’entitat d’una 

comptabilitat analítica que inclogui el detall dels costos detallats a la nota de la memòria. Excepte 

pels fets descrits, la informació que conté concorda amb la dels comptes anuals de l’exercici 2021 

i el seu contingut i presentació són conformes a la normativa que resulta d’aplicació. 

Responsabilitat del Consell d’Administració en relació amb els comptes anuals 

El Consell d’Administració és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma 

que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat, de 

conformitat amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del 

control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals lliures 

d’incorrecció material, deguda a frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, el Consell d’Administració és responsable de la valoració de 

la capacitat de l’Entitat per continuar com a empresa en funcionament, revelant, segons 

correspongui, les qüestions relacionades amb l’empresa en funcionament i utilitzant el principi 

comptable d’empresa en funcionament excepte si l’òrgan competent té la intenció de liquidar 

l’Entitat o de cessar les seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

 

Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 

estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que 

conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una 

auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de 

comptes per al Sector Públic vigent a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan 

existeixi. Les incorreccions poden tenir lloc per frau o error i es consideren materials si, 

individualment o de forma agregada, es pot preveure raonablement que influeixen en les 

decisions econòmiques que els usuaris prenen basant-se en els comptes anuals. 

Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 

de comptes vigent per al Sector Públic a Espanya, apliquem el nostre judici professional i 

mantenim una actitud d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de 

frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos 

i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la 

nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat 

que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, 

falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del 

control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 

dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i 

no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 

estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Consell d’Administració. 
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• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Consell d’Administració, del 

principi comptable de entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria 

obtinguda, concloem sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o 

amb condicions que poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’Entitat per 

continuar com a entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, 

es requereix que cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent 

informació revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, 

que expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència 

d’auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o 

condicions futurs poden ser la causa que l’Institut deixi de ser una empresa en 

funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 

de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb el Consell d’Administració, en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i 

el moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així 

com qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 

l’auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Consell d’Administració de l’entitat, 

determinem els que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del 

període actual i que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 

Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris  

L’entitat es troba adscrita al Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció 

primària, centres sociosanitaris i centres de salut mental, concertats amb el Servei Català de Salut 

(SISCAT), alhora que li es d’aplicació el Decret Llei 3/2010 en el que s’establia la reducció de les 

despeses del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que recull les 

mesures de caràcter bàsic previstes en el  Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, com era la 

reducció de la massa salarial del sector públic en un 5% anual (actualment un 4,05%). 

Amb l’objectiu de donar compliment al mandat de la normativa bàsica, l’entitat ha aplicat una 

reducció del 4,05% en els conceptes salarials, per un import de 299 milers d’euros, liquidant en 

concepte de bestretes un import de 225 milers d’euros, les quals han estat aplicades en el moment 

de realitzar el pagament de retribució variable per objectius (DPO). A 31 de desembre de 2021 

l’entitat manté registrat com a deute amb el personal un import de 196 milers d’euros, 

corresponent a l’import de la DPO de l’exercici 2021, un cop descomptades les bestretes abonades 

durant l’exercici. 

Barcelona, 5 de juliol de 2022 

Faura- Casas, Auditors Consultors, S.L. 

 

 

 

 

 

Pere Ruiz Espinós  

-Soci-  

 

Aquest informe es correspon amb el segell 

distintiu núm. 20/22/13594 emès pel Col·legi de 

Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 
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Balanç de situació a 31 de desembre de 2021 i 2020 

 
  

ACTIU 

Notes a Exercici Exercici 

  
la 

Memòria 
2021 2020 

A)  ACTIU NO CORRENT   27.075.839,60 27.529.393,79 

I. Immobilitzat intangible 5 116.879,22 95.854,42 

1. Patents Llicencies, Marques i Similars   3.038,15 6.384,01 

5. Aplicacions informàtiques   113.841,07 89.470,41 

          

II. Immobilitzat material 6 26.942.982,16 27.415.307,10 

1. Construccions   25.397.857,69 25.918.861,38 

2. Instal·lacions Tècniques i altre immob. material   1.387.989,47 1.496.445,72 

3. Immobilitzat en curs i avançaments   157.135,00 - 

          

V. Inversions financeres a llarg termini 8.1 15.978,22 18.232,27 

1. Instruments de patrimoni   13.544,71 13.716,54 

5. Altres actius financers   2.433,51 4.515,73 

B) ACTIU CORRENT   6.471.596,35 5.389.959,59 

II. Existències 10 606.485,18 617.698,79 

1. a) Productes farmacèutics   267.574,12 230.275,68 

2. b) Primeres matèries i altres aprovisionaments   280.909,89 319.525,71 

3. c) Productes en curs i semiacabats   9.496,22 12.228,53 

4. d) Productes acabats   48.504,95 55.668,87 

          

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.1 5.744.032,13 4.306.448,14 

1. a) Clients per vendes i prestacions de serveis   311.953,98 386.285,84 

2. b) Clients, entitats del grup i associades   5.348.625,99 3.758.534,98 

3. c) Deutors diversos   83.452,16 161.627,32 

          

VI. Periodificacions a curt termini   - 3.652,73 

          

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   121.079,04 462.159,93 

1. Tresoreria   121.079,04 462.159,93 

  TOTAL ACTIU (A + B)   33.547.435,95 32.919.353,38 

 

 
 
Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
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Balanç de situació a 31 de desembre de 2021 i 2020 

 

 

 
  

PATRIMONI NET I PASSIU 

Notes a Exercici Exercici 

  
la 

Memòria 
2021 2020 

A) PATRIMONI NET   24.155.411,50 22.601.022,47 

A-1) Fons Propis 9 23.588.772,18 22.035.902,21 

I. Fons dotacional o fons social   (6.200.793,81) (6.200.793,81) 

II.  Excedents d'exercicis anteriors   1.207.517,17 - 

1.  Romanent   1.207.517,17 - 

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors     - 

III Altres aportacions de socis   28.008.174,86 27.029.178,86 

IV. Resultat de l'exercici   573.873,96 1.207.517,16 

          

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 16 566.639,32 565.120,26 

          

B) PASIU NO CORRENT    178.280,67 0,00 

I. Previsions a llarg termini 14 178.280,67 - 

4. Altres previsions   178.280,67 - 

         

C) PASIU CORRENT   9.213.743,78 10.318.330,91 

II. Previsions a curt termini 14 110.000,00 - 

          

III. Deute a curt termini 8.2 2.957.332,84 1.567.198,48 

2. Deute amb entitats de Crèdit   2.956.867,01 1.555.484,16 

5. Altres passius financers   465,83 11.714,32 

          

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar   6.146.410,94 8.751.132,43 

1. Proveïdors 8.2 4.469.339,06 6.661.177,80 

3. Creditors variïs 8.2 26.650,63 27.634,70 

4. Personal ( remuneracions pendents de pagament) 8.2 942.632,87 1.194.720,38 

6. Altres deutes amb Administracions Públiques 12 707.788,38 867.599,55 

  TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A + B + C)    33.547.435,95 32.919.353,38 

 
Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
Salut Catalunya Central     Salut Catalunya Central 
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Compte de Pèrdues i Guanys a 31 de desembre de 2021 i 2020 

 
    Notes Exercici Exercici 

      2.021 2020 

A)  OPERACIONS CONTINUADES        

1 Import net de la xifra de negocis 13.4 25.281.844,50 7.158.257,02 

a) Ventes   25.281.844,50 7.158.257,02 

4. Aprovisionaments 13.1 (8.818.331,63) (2.295.530,61) 

a) Consum de mercaderies   (5.552.414,12) (1.416.217,40) 

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles   (172.853,88) (42.640,36) 

c) Treballs realitzats per altres empreses   (3.093.063,63) (836.672,85) 

5. Altres ingressos d'explotació   791.072,83 629.148,75 

a) Ingressos accessoris  i altres de gestió corrent   270.068,83 104.980,27 

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici   521.004,00 524.168,48 

6. Despeses de personal 13.3 (14.929.843,31) (3.833.647,93) 

a) Sous, salaris i assimilats   (11.510.288,91) (3.024.041,92) 

b) Cargues socials   (3.419.554,40) (809.606,01) 

c) Provisions     - 

7 Altres despeses d'explotació   (839.926,81) (184.148,60) 

a) Serveis exteriors 13.2 (807.597,99) (176.957,64) 

b) Tributs   (6.477,26) (3.190,96) 

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials   (25.851,56) (4.000,00) 

8. Amortització de l’immobilitzat 5-6 (956.671,64) (235.114,66) 

9. Imputació de subvencions de l’immobilitzat no financer i altres 16 96.846,27   

10. Altres resultats   (24.539,71)   

A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ (1+4+5+6+7+8+9+10)   600.450,50 1.238.963,97 

         

12. Ingressos financers   276,26 - 

b 2) A tercers   276,26 - 

13. Despeses financeres   (26.852,80) (31.446,81) 

b) Deutes amb tercers   (26.852,80) (31.446,81) 

A.2) RESULTAT FINANCER (12 + 13)   (26.576,54) (31.446,81) 

         

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   573.873,96 1.207.517,16 

         

17. Impost sobre beneficis   - - 

         

A.4) RESULT. DEL EXERC. PROCEDENT D' OPERACIOS CONTINUADES (A.3 + 17)   573.873,96 1.207.517,16 

         

B) OPERACIONS INTERROMPUDES       

18. 
Resultat de l' exerc. procedent d'operacions interrompudes net 
d'impostos 

  
    

         

A.5) RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.4 + 18) 3 573.873,96 1.207.517,16 

 
Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
Salut Catalunya Central     Salut Catalunya Central 
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Estat de canvis en el Patrimoni Net a 31 de desembre de 2021 i 2020 

 

a) Estat d’Ingressos i Despeses Reconeguts. 

 

  
Notes a la Exercici Exercici 

Memòria 2021 2020 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 3 573.873,96 625.609,97 

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net       

I. Per valoració instruments financers       

1. Actius financers disponibles per a la venda       

2. Altres ingressos/despeses       

II. Per cobertures de fluxos d'efectiu       

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 16 98.365,33 292.424,12 

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos       

V. Efecte Impositiu       

B) TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT EN PN   98.365,33 292.424,12 

Transferències al compte de pèrdues i guanys     

  

VI. Per valoració instruments financers     

1. Actius financers disponibles per a la venda     

2. Altres ingressos/despeses     

VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu     

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 16 (96.846,27) 

IX. Efecte Impositiu     

C) TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS   (96.846,27)  - 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS   575.393,02 918.034,09 

 

 
Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
Salut Catalunya Central     Salut Catalunya Central 
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b) Estat Total de Canvis en el Patrimoni Net 
 

 

 
 
Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
Salut Catalunya Central     Salut Catalunya Central

Fons Social Romanent
Excedents negatius 

d'exercicis anteriors

Altres aportacions 

de socis

Resultat de 

l'exercici

Subvencions 

Donacions i llegats 

rebuts

Total

A) SALDO, FINAL DE L’EXERCICI 2019 7.359.513,09 1.478.293,02 (14.735.813,67) 26.050.182,86  - 481.313,05 20.633.488,35

I.   Ajustaments per canvis de criteri 2019 i anteriors  -

II. Ajustaments per errors 2019 i anteriors  -

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020 7.359.513,09 1.478.293,02 (14.735.813,67) 26.050.182,86  - 481.313,05 20.633.488,35

I. Total ingressos i despeses reconegudes 625.609,97 625.609,97

II. Operacions amb socis o propietaris 978.996,00 978.996,00

3. Altres operacions amb socis o propietaris 978.996,00 978.996,00

III. Altres variacions del patrimoni net 292.424,12 292.424,12

1. Aplicació del Resultat  -  -

3. Subvencions de Capital 292.424,12 292.424,12

C) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020 7.359.513,09 1.478.293,02 (14.735.813,67) 27.029.178,86 625.609,97 773.737,17 22.530.518,44

I.   Ajustaments per canvis de criteri

II. Ajustaments per errors exercici (13.560.306,90) (1.478.293,02) 14.735.813,67 581.907,19 (208.616,91) 70.504,03

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2021 (6.200.793,81)  -  - 27.029.178,86 1.207.517,16 565.120,26 22.601.022,47

I. Total ingressos i despeses reconegudes 573.873,96 573.873,96

II. Operacions amb socis o propietaris 978.996,00 978.996,00

3. Altres operacions amb socis o propietaris 978.996,00 978.996,00

III. Altres variacions del patrimoni net 1.207.517,16  - (1.207.517,16) 1.519,06 1.519,06

1. Aplicació del Resultat 1.207.517,16 (1.207.517,16)  -

3. Subvencions de Capital 1.519,06 1.519,06

E) SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2021 (6.200.793,81) 1.207.517,16  - 28.008.174,86 573.873,96 566.639,32 24.155.411,49
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Estat de Fluxos d’Efectiu de l’exercici 2021 
 

    
Exercici Exercici 

2021 2020 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ     

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 573.873,96 1.207.517,16 

2. Ajustos del resultat 1.174.854,41 232.650,19 

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 956.671,64 235.114,66 

c) Variació de provisions (+/-) 288.280,67 4.000,00 

d) Imputació de subvencions (-) (96.846,27)  - 

g) Ingressos financers (-) (276,26)  - 

h) Despeses financeres (+) 26.852,80 31.446,81 

j) Variació de valor raonable en instruments financers (+/-) 171,83  - 

h) Altres ingressos i despeses (-/+)   (37.911,28) 

3. Canvis al capital corrent (4.036.605,42) 1.279.054,07 

a) Existències (+/-) 11.213,61 (11.685,25) 

b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) (1.437.584,00) 1.752.494,73 

c) Altres actius corrents (+/-) 3.652,73 20.003,03 

d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) (2.604.721,49) (481.758,44) 

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) (9.166,27)  - 

4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació (26.576,54) (31.446,81) 

a) Pagament d'interessos (-) (26.852,80) (31.446,81) 

c) Cobrament d'interessos (+) 276,26  - 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) (2.314.453,59) 2.687.774,61 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ     

6. Pagament per inversions (-) (505.371,50) (263.793,40) 

a) Immobilitzat Intangible (54.782,16)  - 

b) Immobilitzat Material (450.589,34) (263.813,40) 

e) Altres actius financers   20,00 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7) (505.371,50) (263.793,40) 

C) FLUXOS EFECTIUS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT     

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 1.077.361,33 1.271.420,12 

e) Subvencions, donacions i llegats rebuts  i aportacions (+) 1.077.361,33 1.271.420,12 

10. Cobrament i pagament de passiu financer 1.401.382,85 (3.326.771,17) 

a) Emissió 1.401.382,85   

2. Deutes amb entitats de crèdit (+) 1401382,85   

b) Devolució i amortització   (3.326.771,17) 

2. Deutes amb entitats de crèdit (-)   (3.326.771,17) 

12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 + 11) 2.478.744,18 (2.055.351,05) 

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 12) (341.080,91) 368.630,16 

  
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 462.159,95 93.529,79 

Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 121.079,04 462.159,95 

 
Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
Salut Catalunya Central     Salut Catalunya Central
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SALUT CATALUNYA CENTRAL 

 

 
MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2021 

 
 

1.- NATURALESA I ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

 

1.-1 Naturalesa de l’Entitat 
 

L’empresa pública Salut Catalunya Central neix per acord subscrit entre el Servei Català de la Salut, 

l’Ajuntament de Berga i la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé en data 3 d’agost de 2017, 

on s’estableix un protocol d’intencions regulador de les Bases de Treball per a la seva constitució, 

amb l’objecte de destinar-la a gestionar l’Hospital de Sant Bernabé de Berga sota criteris de gestió 

íntegrament públics, vocació de preservar l’arrelament del territori, la seva optima integració al 

conjunt de la Regió Sanitària de la Catalunya Central i una millor adequació a la distribució 

competencial d’ambdues administracions. La prioritat és mantenir els dispositius de titularitat 

municipal destinats a l’assistència sanitària i sociosanitària en funcionament dins el sistema públic 

de salut sota una nova organització vinculada al Servei Català de la Salut, en termes de viabilitat i 

sostenibilitat, intensificant-ne la qualitat i la capacitat resolutiva en benefici de la població. 

 
Per a la seva consecució, l’Ajuntament de Berga i la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé 

van adoptar els respectius acords al maig i a l’abril de 2019, pels quals ambdues institucions 

aprovaven l’escissió de la branca d’activitat de la Fundació lligada a la prestació assistencial en salut 

i n’acordaren la transmissió a la nova empresa pública Salut Catalunya Central, incloent-hi el conjunt 

d’actius i passius que s’hi vinculen en condicions de gratuïtat, els qual engloben els dispositius 

assistencial (cessió del domini de l’Hospital Sant Bernabé) i el conjunt de professionals que 

desenvolupen la seva activitat en l’àmbit assistencial propi de la salut. 

 

En sessió del Govern de la Generalitat de dada 25 de febrer de 2020 es va prendre l’acord pel qual 

s’autoritzava la constitució de l’entitat de dret públic Salut Catalunya Central i se n’aprovaven els 

Estatuts i el Conveni Regulador. 

 
L’empresa pública Salut Catalunya Central té naturalesa d’entitat de dret públic amb personalitat 

jurídica  pròpia, sotmesa a la Generalitat, l'actuació de la qual s'ajusta al dret privat. Salut Catalunya 

Central, en qualitat d’entitat vinculada a l’àmbit de la salut, s’integra dins el sector públic de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i resta adscrita al Servei Català de la Salut. 
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L’objectiu de Salut Catalunya Central és la direcció, gestió i prestació de serveis d'atenció 

sociosanitària, d’atenció primària, d’atenció especialitzada, d’atenció a la salut mental i les 

drogodependències, de prestació de serveis socials, tant en règim ambulatori o d’internament, la 

docència i la recerca; tots ells ja sigui directament, mitjançant aliances, donant suport a altres 

institucions i dispositius o mitjançant la gestió i l’administració de programes institucionals. 

 

 

En aquest sentit són funcions de l’entitat: 

a). Prestar serveis d’atenció sanitària i de salut mental, com també de promoció de la salut, 
prevenció de la malaltia i atenció sociosanitària i social a la població. 

b). Executar programes institucionals en matèria de protecció de la salut, prevenció de la malaltia, 
assistència sanitària i sociosanitària, social i de rehabilitació. 

c). Establir, desenvolupar i aplicar programes de docència, formació, continuada i especialitzada, 
en ciències de la salut i matèries relacionades amb l’oncologia. 

d). Participar en els programes de formació de personal sanitari i també promoure i impartir la 
formació continuada al personal assistencial i para-assistencial vinculat al seu objecte social. 

e). Dedicar adequada atenció i consideració a l’entorn personal i social de les persones que 
atengui, incloent-hi l’oferiment de serveis de suport complementari. 

f). Promoure la innovació i desenvolupar programes d’investigació en l’àmbit de la salut i l’atenció 
social. 

g). Desenvolupar les tasques d’investigació pròpies de les funcions encomanades i col·laborar amb 
la universitat i la resta d’institucions competents en matèria de docència i recerca. 

h). Contribuir a la consecució dels objectius fixats en el Pla de salut de Catalunya en l’àmbit 
territorial d’actuació de l’empresa pública. 

i). Gestionar els seus dispositius i instal·lacions assistencials sense més limitacions que les 
establertes en les normes de patrimoni que els resultin aplicables. 

j). Desenvolupar totes les actuacions necessàries per al compliment dels seus objectius, com 
també les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin encomanades per 
l’Administració o que acordin els òrgans de govern de l’entitat. 

 
 

El desenvolupament de les funcions expressades es pot fer efectiu directament o indirecta i sota 

qualsevol de les formes admeses en dret, segons aprovin en cada cas els seus òrgans de govern. 

 

 

Salut Catalunya Central es regeix pel Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, pels seus 

estatuts i per les altres disposicions que li siguin aplicables. 

 

Els òrgans de govern i de gestió de l’empresa pública Salut Catalunya Central són, respectivament, 
el Consell d'Administració i la Gerència. 
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El Consell d'Administració és l'òrgan superior col·legiat de govern, direcció i control de l’empresa 
pública Salut Catalunya Central, la seva composició és un President, un Vicepresident i cinc vocals, 
tots ells són nomenats pel Govern de la Generalitat a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat 
Social. 

 

Tindran una durada de quatre anys, i podran ser reelegits successivament per períodes de temps 

iguals. El Secretari, que podrà no se membre del Consell d’Administració, serà designat per aquest. 

A les reunions del Consell d’Administració també assistiran el secretari i els càrrecs de l’estructura 

de gestió i administració que determini el mateix Consell. El Secretari en cas de no ser membre del 

Consell d’Administració i els restants càrrecs esmentats, si s’escau, assistiran a les reunions amb veu, 

però sense vot. 

 

Els membres del Consell d'Administració els nomena el Govern de la Generalitat a proposta del 

Conseller de Salut. 

 

Els membres a data de tancament de l’exercici 2021 són els següents: 
 

Membre Càrrec 

Sra. Marta Chandre Jofré Presidenta 

Sr. Ivan Planas Miret Vicepresident 

Sra. Cristina Ortiz Gonzàlez Secretari 

Sra. Imma Cervós Constansa Vocal 

Sr. Àlex Guarga Rojas Vocal 

Sr. Ivan Sánchez Rodriguez Vocal 

Sr. Josep Lara Tristante Vocal 

    

 

 

En data 3 de maig de 2022 ha estat anomenada com a vicepresidència la Sra. Antonieta Torres Altisent en 
substitució del Sr. Ivan Planas Miret. 

 

La seu corporativa de l’empresa pública Salut Catalunya Central és a l’Hospital Sant Bernabé de 

Berga, Carretera de Ribes, 47 (08600) del municipi de Berga 

 
1.2. Activitat de l’Entitat 

 
Salut Catalunya Central, de fet, inicia la seva activitat en data 1 d’octubre de 2020, data en què es 
fa efectiu el traspàs dels actius i passius de la branca d’activitat d’assistència sanitària de la Fundació 
Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, en virtut dels acords entre l’Ajuntament de Berga, la 
Fundació Benèfica de l’Hospital de Berga i l’Institut Català de la Salut referits en el punt 1.1 anterior. 

 
En el decurs de l’exercici 2021 l’activitat de l’entitat s’ha centrat en el desenvolupament del seu 

objecte  social. 
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Les línies principals de Serveis contractades són a través del Servei Català de la Salut. 

 

L’Hospital de Sant Bernabé compta amb els següents recursos de capacitat pel desenvolupament 
de la seva activitat: 

  

 
 

 
 

Seguidament es mostren en una taula les dades principals que resumeixen l’activitat de Salut 
Catalunya Central en el centre Hospital Sant Bernabé de Berga en aquest exercici 2021: 
 

 

HOSPITALITZACIÓ (Totals) 

  
Malalts 
Aguts 

 

Altes  2.692     

Estada mitjana (exclòs CMA)  5,24 dies    

Nº Estades  14.100     

Soci-sanitari :   Mitja Estada       Llarga Estada  
Ingressos  318  15   

Estada Mitjana  22,07 dies 17,8 dies 
Nº Estades   5432   454   

 
 

AMBULATORI (Totals) 

  
  

 Urgències:  
Urgències ateses 25.876 
Urgències ingressades 2.098 
% Urgències ingressades 8,11% 
 Consultes Externes:    

Primeres visites 15.597 
Visites successives 33.017 
Total visites 48.614 
Relació 1ª visita /succes. 0,47239301 

 
 
 
 

S’han realitzat 772 intervencions en hospitalització convencional, 1.741 intervencions en Cirurgia Major 
Ambulatòria, 1.182 intervencions de Cirurgia Menor Ambulatòria, 5.763 sessions d’Hospital de Dia. 

 

57 llits d'aguts

15 llits d'unitat mitja estada polivalent

24 llits de llarga estada

14 places d'hospital de Dia Psico-Geriàtric

Recursos de l'Hospital Sant Bernabé
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1.3. Efectes del Covid-19 sobre l’activitat de l’entitat en aquest exercici 2021 
 

En tant que empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut que forma part del sector públic 
de la Generalitat de Catalunya i que gestiona l’oferta pública Sanitària del Berguedà a través de 
l’Hospital Sant Bernabé, l’activitat de Salut Catalunya Central s’ha vist fortament impactada pels 
efectes de la crisi sanitària que està provocant la pandèmia derivada de la Covid-19. 

 
L’empresa lògicament s’ha vist obligada a prendre un seguit de mesures en tots els àmbits, 
assistencial, hospitalari i serveis generals per tant de prevenir qualsevol situació de possible contagi 
i de mantenir el màxim nivell de seguretat possible en el centre, adaptant els espais de l’Hospital 
adequadament així com adaptant les obligacions i tasques dels professionals, en compliment de les 
mesures i restriccions proposades per les autoritats de Salut Pública del Departament de Salut 
segons els diferents estadis d’evolució de la Pandèmia. 

 
A l'Hospital Sant Bernabé de Berga, que es on Salut Catalunya Central desenvolupa la seva activitat 
des de la seva creació, a partir del mes de març de 2020 es van prendre tant en l’àmbit assistencial 
com en el social diferents mesures per tal de poder donar atenció i reorganitzar els serveis del 
centre davant de la situació de pandèmia, hi ha mesures que van durar poc temps però altres que 
es van anar allargant, totes les mesures van estar sotmeses a anàlisis continus per tal d’adaptar-les 
a la situació: 

 
- L’activitat presencial de consultes externes es va reduir a mínims, només realitzant aquella activitat 

presencial indispensable , com cures , atenció al pacient oncològic... també es va prioritzar l’atenció 
telefònica en aquelles especialitats en que es podia realitzar i no es podien demorar les visites . Els 
professionals que va quedar alliberats en aquest àmbit assistencial van passar a fer altres tasques 
com urgències o reforçar hospitalització , tenint en compte que va haver un alt absentisme de 
professionals derivat de la pandèmia. 

 
- En l’àmbit d’hospital de dia oncològic i mèdic es van realitzar els tractaments que estaven ja iniciats, 

però durant uns mesos no es va començar tractaments nous donat que no es van diagnosticar nous 
casos. Els professionals “sobrants” d’aquest servei es van recol·locar en altres serveis essencials, 
com hospitalització Covid. 

 
- Es va habilitar una zona , com a zona de semi crítics amb capacitat per a 3 pacients i amb la dotació 

de professionals necessària tant infermeria com metge intensivista ( en el nostre cas ho va assumir 
l’equip d’anestèsia del centre) Així com també es va dotar amb el material necessari, ventilació 
mecànica invasiva i no invasiva. En aquest espai s’atenien els pacients crítics en espera de llit d’UCI 
en un altre centre. 

 
- Pel que fa a la activitat quirúrgica es va anul·lar tota l’activitat programada i només es va realitzar 

aquella urgent i/o indemorable, alliberant els recursos humans per a ubicar-los en zones 
d’hospitalització Covid  i zona de semi crítics, malgrat aquesta situació a l’any 2020 es va aconseguir 
realitzar tota la compra del contracte i mantenir una llista d’espera adequada. 

 
- Referent a la rehabilitació ambulatòria es va haver d’anul·lar tota aquesta activitat, utilitzant els 

pocs recursos humans que van quedar ( ja que va haver un percentatge molt alt de IT ), per 
rehabilitació funcional d’hospitalització. 
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- L’espai on hi havia el servei de rehabilitació ambulatòria es va convertir en una unitat 
d’hospitalització per a pacients amb poca complexitat però que per diferents situacions no podien 
ser donats d’alta a domicili ni a residències, amb capacitat per a 19 pacients, amb tot allò necessari 
per a la seva atenció i amb capacitat per a administrar oxigen. 

- Les àrees d’hospitalització es van anar adequant i reorganitzant d’acord amb l’evolució de la 
pandèmia de tal manera que les instal·lacions del centre en els moments àlgids de la pandèmia es 
varen convertir en un centre quasi monogràfic COVID. 

 
- La unitat sociosanitària es va reconvertir també en unitat COVID. 

 
- Cal posar èmfasi en la gestió que va fer el servei de manteniment del centre per tal que tots aquests 

canvis fossin possibles. 
 

- El servei de l’ACUT que esta ubicat en el nostre centre durant la nit, tots els caps de setmana i festius 
es va haver de reubicar al centre d’atenció primària de Berga, per tal de poder garantir la 
diferenciació de circuits i seguretat dels pacients i professionals. 

 
- Es va anul·lar l’activitat de l’Hospital de dia de psicogeriatria, pel risc que podia comportar per als 

pacients i professionals, així com també l’activitat de PADES. 
 

- Es van haver de crear nous i múltiples protocols del centre així com les seves actualitzacions pel 
que fa a riscos biològics, utilització EPS’s, circuits internes i externs ( com la recollida de pacients i 
trasllat dels mateixos). 

 
- Es va realitzar una gran tasca per part del departament de compres del centre per tal de poder 

obtenir els EPIs necessaris per poder atendre als pacients i protegir als treballadors, donat la manca 
que hi havia a tot el món, cal dir que en el nostre centre no ens van mancar mai. 

 
Durant la pandèmia el centre va modificar durant quasi 2 mesos els horaris de la jornada laboral, 
llocs de treball, suspendre formacions, denegar permisos retribuïts, denegar reducció de jornades 
laborals dels professionals. 

 
Sobretot durant el primer mes de pandèmia va suposar un alt nivell d’exposició dels treballadors 
d’atenció directe al coronavirus, durant aquest primer mes va ser el moment en que vam tenir més 
treballadors infectats. La unitat bàsica de prevenció va realitzar una gran tasca pel que fa a vigilància 
i prevenció de la salut per tal de contenir l’expansió en el centre. 
 
Durant l’exercici 2021, es va continuar responent a l’impacte de la cinquena i sisena onada de la 
pandèmia, consolidant les mesures implantades al 2020, i alhora recuperant progressivament la 
normalitat assistencial al centre. 
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Quant a les prestacions de serveis per l’atenció assistencial i hospitalària de persones afectades pel 
Covid-19 a l’exercici 2021, es resumeixen les principals dades en el següent quadre: 

 
 
 
 

Dades Prestació de Serveis a afectats pel Covid-19 

Estades UCI - 

Estades sense UCI 1.972 

Activitat Facturada a afectats pel Covid-19   

Altes UCI - 

Altes Atenció Especialitzada <72h 37 

Altes Atenció Especialitzada >72h o èxitus 174 

Altes Estada mitjana Sociosanitària >72h 31 

Altes >72h o èxitus salut mental - 

Estades COVID Llarga estada salut mental - 

 
 
 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
El Balanç de Situació, Compte de Pèrdues i Guanys, Estat de Canvis de Patrimoni Net i Estat de Fluxos 

d’Efectiu que s’adjunten han estat preparats a partir dels registres comptables de l’entitat a 31 de 

desembre del 2021. Donat que es tracta d’una entitat del sector públic de la salut amb personalitat 

jurídica diferenciada, que gestiona serveis sanitaris per compte de l'Administració de la Generalitat 

de Catalunya en règim de mercat intern regulat, que finança llur activitat majoritàriament amb 

ingressos obtinguts com a contraprestació de serveis i que compleix amb els requisits per gaudir 

del règim d'autonomia de gestió establert a la normativa vigent, d’acord amb l’article 3.1 f) de 

l’Ordre VEH/137/2019, de 29 de juny per la qual s'aprova el Pla general de comptabilitat pública 

de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) pot regir-se pel Pla general comptable de l'empresa 

(aprovat mitjançant RD 1514/2007 de data de 16 de novembre, i les modificacions incorporades a 

aquest mitjançant RD 1159/2010 de data 17 de setembre i el RD 602/2016 de 2 de desembre) i les 

seves adaptacions. De totes maneres, d’acord amb l’article 3.3 de la mateixa ordre al ser una entitat 

subjecte al règim de comptabilitat pública i a l'obligació de retre comptes, amb independència del 

pla de comptabilitat que apliqui, ha de dur a terme un seguiment pressupostari, i la seva 

comptabilitat ha de permetre l'elaboració de la liquidació del seu pressupost i la resta d'informació 

pressupostària, d'acord amb els criteris i instruccions que a l'efecte estableixi la Intervenció 

General. Finalment, d’acord amb l’article 3.4, s’ha d'observar en cas de discrepància o de no 

regulació explícita de determinades operacions pel pla aplicat, les normes de registre i valoració, 

així com els principis i criteris comptables del PGCPGC, els quals tenen prevalença. 
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L’entitat està adaptant-se administrativament per l’acompliment dels requeriments normatius que 

li són de competència. Atès que a l’exercici 2021, no es va procedir a l’aprovació de  pressupost, no 

ha estat possible elaborar la preceptiva liquidació i resta d’informació pressupostaria. Tanmateix, 

val a dir que pel que respecte a l’exercici 2022, l’entitat disposa ja de pressupost aprovat d’acord 

amb l’àmbit normatiu establert,  i per tan es contempla la seva inclusió en el Pressupost de la 

Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament de Salut. 

 

A l’entitat li es d’aplicació, entre d’altres, la normativa recollida en la següent legislació: 

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

de la salut). 

 Decret Llei 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris d’aplicació de la pròrroga dels 

pressupostos de la Generalitat per al 2020, mentre no entrin en vigor els de 2021.  

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

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

de Catalunya 

 El Decret Legislatiu 2/2002 de 24 de desembre pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985 de 29 de març de 

l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana 

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

Catalunya. 

 Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (...).  

 La Llei 39/2015, d’1 d’octubre i la  Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 Instruccions conjuntes de la Intervenció General, la Direcció General de Pressupostos i la Direcció General del 

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes pressupostaris i comptables 

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

 Instrucció per a l’acreditació del compliment dels requisits, suspensió i efectes de les entitats amb autonomia de 

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

 Instrucció 01/2020, Resolució de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, de 15 de gener de 2020, per 

la qual s’aprova la instrucció sobre el règim general a seguir en l’exercici del control financer 

 RD 1382/1985 de 1 d’agost, per el que es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció. 

 Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.  

 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l‘empleat 

públic.  

 Segon Conveni col·lectiu de treball dels hospitals d’aguts, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris i centres 

de salut mental, concertats amb el Servei Català de la Salut. 

 Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en 

l’àmbit del sector públic. 

 Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,  de Protecció de dades de caràcter personal. 

 El Reial Decret 994/1999, de 11  de juny, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers 

automatitzats que continguin dades de caràcter personal. 

 Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, que aprova el reglament de desenvolupament de la Llei orgànica  

15/1999, de 13 de desembre,   de Protecció de dades de caràcter personal. 

 Reial Decret Llei 5/2018, de 27 de juliol, de mesures urgents per l’adaptació del dret espanyol a la normativa de la 

UE en matèria de protecció de dades. (Vigent des de 31 de juliol de 2018) 
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L'entitat està classificada com a Administració de la Generalitat de Catalunya en termes del Sistema Europeu de Comptes 
des de l’exercici 2010.  

 

 

2.1. IMATGE FIDEL 

Els comptes anuals adjunts han estat preparats atenent al principi de gestió continuada i aplicant 

les disposicions legals en matèria comptable amb l’objecte de presentar la imatge fidel del 

patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa. 

 

Els Comptes Anuals que es presenten comprenen els següents estats: 

 

- a) El balanç. 

- b) Compte del resultat. 

- c) L'estat de canvis en el patrimoni net. 

- d) L'estat de fluxos d'efectiu. 

- e) La memòria. 

 

2.2 PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris, els Administradors formulen aquest Comptes 

Anuals tenint en consideració la totalitat dels principis i normes comptables d’aplicació obligatòria, 

que tinguin un efecte significatiu en els Comptes Anuals, no existint cap principi comptable que 

essent obligatori no s’hagi aplicat. 

 

2.3 ASPECTES CRÍTICS EN LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 

 

En l’elaboració dels Comptes Anuals adjunts s’han utilitzat estimacions realitzades pels 

Administradors de l’entitat per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 

compromisos que figuren registrats en les mateixes. Les principals estimacions aplicades en els 

Comptes Anuals han estat les següent: 

 

 La vida útil dels actius materials i  intangibles  

 L’estimació del deteriorament de crèdit de deutors.  

 Estimació de les remuneracions pendents de pagament al  personal. 
 

 Estimació de les factures pendents d’emetre al Servei Català de la Salut en concepte de regularitzacions 
de serveis prestats en l’exercici 2021 segons clàusules signades amb posterioritat al tancament. 
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Aquestes estimacions han estat realitzades en base a la millor estimació disponible en el tancament 

de l’exercici 2021, no obstant, és possible que fets posteriors que puguin ocórrer en el futur 

obliguin a la seva modificació, incrementant-les o reduint-les, en propers exercicis, el que 

comportaria una modificació de manera prospectiva. 

 
Al tancament de l’exercici no existeixen incerteses de difícil valoració significatives que puguin 

suposar canvis en el valor de l’actiu o passiu de l’hospital de Sant Bernabé. Igualment no s’han 

produït canvis en el sistema de valoració que suposin canvis de valor significatius en cap de les 

partides de l’entitat en l’exercici present o en els futurs. 

 

2.4. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’entitat i es presenten 

d’acord amb la legislació mercantil vigent i amb les normes establertes en el Pla General de 

Comptabilitat aprovat mitjançant RD 1514/2007 de data de 16 de novembre, i les modificacions 

incorporades a aquest mitjançant RD 1159/2010 de data 17 de setembre i el RD 602/2016 de 2 de 

desembre, amb objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels 

resultats de l’entitat, així com la veracitat dels fluxos d’efectiu incorporats en l’estat de fluxos 

d’efectiu. 

Com s’ha explicat en el apartat 1.2 de la present memòria, l’entitat va iniciar la seva activitat l’1 

d’octubre del 2020. 

 
2.5. AGRUPACIÓ DE PARTIDES. 

No existeixen elements agrupats en partides dins dels comptes anuals de l’entitat a 31 de desembre 

de 2021. 

 

 

2.6. ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES 

 

Els elements patrimonials estan reflectits en la seva respectiva partida de Balanç, no existint, a 

31 de desembre de 2021, elements recollits en diverses partides. 

 
2.7. CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 

No existeixen canvis de criteris comptables realitzats en el present exercici. 

 
2.8. CORRECCIÓ D’ERRORS 
 

A l’exercici 2021 s’ha modificat les xifres comparatives de l’exercici 2020 en el balanç de situació, compte de 
pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria, al haver-se efectuat 
les següents correccions amb efecte retroactiu: 
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  ACTIU Nota 
Exercici 2020 

formulat 
Ajustos 

Exercici 2020 
Corregit 

A) ACTIU NO CORRENT   27.601.130,74 (71.736,95) 27.529.393,79 

II. Immobilitzat material 6 27.487.044,05  (71.736,95) 27.415.307,10  

        

B) ACTIU CORRENT   5.032.468,61 357.490,98  5.389.959,59 

III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.1 3.948.957,16  357.490,98  4.306.448,14  

1. a) Clients per vendes i prestacions de serveis   2.420.033,27  (2.033.747,43) 386.285,84  

2. b) Clients, entitats del grup i associades   1.367.296,57  2.391.238,41  3.758.534,98  

            

      

  PASSIU Nota 
Exercici 2020 

formulat 
Ajustos 

Exercici 2020 
Corregit 

A) PATRIMONI NET   22.530.518,44 70.504,03 22.601.022,47 

A-1) Fons Propis 9 21.756.781,27  279.120,94  22.035.902,21  

I. Fons dotacional o fons social   7.359.513,09  (13.560.306,90) (6.200.793,81) 

II.  Excedents d'exercicis anteriors  (13.257.520,65) 13.257.520,65  0,00  

1.  Romanent  1.478.293,02  (1.478.293,02) 0,00  

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors  (14.735.813,67) 14.735.813,67  0,00  

VII. Resultat de l'exercici   625.609,97  581.907,19  1.207.517,16  

            

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 16 773.737,17  (208.616,91) 565.120,26  

            

C) PASIU CORRENT   10.103.080,91 215.250,00  10.318.330,91 

V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.2 979.470,38  215.250,00  1.194.720,38  

            

      

A)  OPERACIONS CONTINUADES  Nota 
Exercici 2020 

formulat 
Ajustos 

Exercici 2020 
Corregit 

1 Import net de la xifra de negocis 13.4 6.576.349,83 581.907,19 7.158.257,02 

A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ   657.056,78 581.907,19 1.238.963,97 

A.4) RESULTAT DE L 'EXERCICI (A.3  + 18)   625.609,97 581.907,19 1.207.517,16 

 
 
 
Ates l’establert a la clàusula cinquena  del  Conveni Regulador de la posada en Funcionament en el Marc 
Territorial Propi de la Ciutat de Berga de l’Empresa Pública Salut Catalunya Central, s’estableix la subrogació 
de l’empresa pública Salut Catalunya Central, en els convenis d’encàrrec d’activitat assistencial entre el Servei 
Català de la Salut i la Fundació Hospital Sant Bernabé subscrits l’1 de gener del 2012, un relatiu a la gestió de 
serveis d’assistència hospitalària i especialitzada i l’altre relatiu a la gestió de serveis sociosanitaris (ambdós 
contemplant la vinculació a la xarxa de centres d’internament del SISCAT), de conformitat amb el que estableix 
l’article 98 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 
Així doncs la regularització de facturació de l’activitat d’aguts i sociosanitària desenvolupada per la Fundació 
Hospital Sant Bernabé en el període de gener a setembre del 2020, en base a les clàusules subscrites amb 
entre el Servei Català de Salut i aquesta Fundació, i en concrets els saldos que se’n deriven han estat 
enregistrats contra patrimoni en els presents comptes anuals per un import de -143.691,74€. 
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Tanmateix s’ha procedit a incorporar en els presents comptes la revisió obtinguda de la regularització de la 
facturació d’activitat d’aguts i sociosanitari corresponent a l’exercici 2020 efectuada per Salut Catalunya 
Central en el període octubre a desembre del 2020, en base a les clàusules subscrites amb el Servei Català de 
la Salut i aquesta entitat. L’import obtingut en previsió d’aquesta regularització ha estat ajustat contra resultat 
de l’exercici 2020 de Salut Catalunya Central, per un import de 581.907€ de major ingrés d’aquest exercici. 
 
D’acord amb la revisió efectuada, s’han detectat diferents imports pendents de regularització per diferents 
causes provinent de la FHSB, que s’han anat ajustant directament contra patrimoni, i específicament en el 
compte anomenat Fons social Residencia, i que detallem tot seguit: 

 
a) L’ajust de -71.736,95€ en l’immobilitzat material, corresponent a tres imports enregistrats com a 

construccions en curs, atesa la impossibilitat d’identificar-ne els elements als quals corresponen. 
 

b) L’ajust de -208.616,91€ en les Subvencions donacions i llegats: 
 

b.1) 71.112,82€ enregistrats al compte de subvencions i donacions en el balanç de traspàs de la 
FHSB, per error. Ates que l’immoble corresponent no fou traspassat a Salut Catalunya Central, va 
quedar propietat de la FHSB. 
b.2) 137.504,90€ de saldos varis de subvencions de capital, provinents d’exercicis anteriors, per a la 
quals no s’ha pogut identificar cap actiu finançat al qual facin referencia 

 
c) L’ajust de 215.250€ corresponent a l’import de residual DPO 2020 meritat en el període gener a 

setembre 2020, per la FHSB, obligació que s’incorpora a SCC, en base al conveni de subrogació drets i 
deures aprovat.  

 
d) L’ajust de 357.490,98€ en els saldos deutors incorpora: 

 
d.1) L’ajust de 18.120,37€ de saldos morosos procedents d’exercicis anteriors no identificats. 
d.2) Ajust per import de -98.844,83€ en base al canvi de criteri acordat sobre els saldos deutors de 
l’acord de traspàs de la FHSB, segons s’exposa a la Nota 8.1b).  
d.3) Ajust per import de 438.215,44€ de factures pendents d’emetre resultat de la revisió de les 
regularitzacions de facturació efectuades de la FHSB i SCC, d’acord amb les clàusules respectives i pel 
període al que fan referencia. 

 
e) L’ajust de -302.786,25€ de fons dotacional o fons social, suposa l’impacte sobre patrimoni dels ajustos 

a), b), c), d), i -143.691,74€ de regularització de facturació amb corresponent a la FHSB. 
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3.- DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 

 
La proposta de distribució de beneficis que es proposa és la següent: 

 
 

Base de repartiment: Import 
    
Excedent de l'exercici  573.873,96 
    

Aplicació a: Import 
Romanents 573.873,96 
    

 
 

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

4.1.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d’adquisició o cost de producció, 

posteriorment, es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, en el 

seu cas, per les pèrdues pel deteriorament que hagi experimentat. Aquests actius s’amortitzen en 

funció de la seva vida útil. 

Els 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, registrant-ne en el patrimoni net la subvenció o donació en capital corresponent, pel 

mateix import. El dret d’ús s’amortitza d’acord amb la pèrdua de valor estimat de forma lineal al 

termini de la cessió. 

 
Els costos de renovació, ampliació o millora que es puguin realitzar sobre aquests béns, sempre 

que representin un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, 

es registre com a actius materials, amortitzant-ne d’acord amb el període de cessió o amb la vida 

útil dels actius cedits si aquesta es menor. 

 
Els coeficients d’amortització dels elements inclosos en l’immobilitzat material són: 

 

 

Immobilitzat Intangible Coeficient 

Amortització 

 

Aplicacions Informàtiques 

 

25% 
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4.2.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
Els immobilitzats materials de l’entitat es troben valorats al seu preu d’adquisició, en el que 

s’inclouen les despeses addicionals que es produeixen fins a la posada en funcionament del bé, a 

excepció de les despeses financeres. 

 

L’entitat té implantat un sistema de control dels seus immobilitzats que detalla de manera 

individualitzada els diversos elements que el composen i la seva corresponent amortització 

acumulada. 

 

El càlcul de la dotació a l’amortització de l’exercici ha estat aplicat de manera individual per cada 

element a partir de la data de la seva adquisició i considerant la seva vida útil estimada. 

 
Els coeficients d’amortització dels elements inclosos en l’immobilitzat material són: 

 
 

Immobilitzat Material Coeficient 

Amortització 

 
Edificis i altre construccions 

 
2%-3% 

Equips mèdics assistencials 10% 

Elements de Transport intern 12% 

Instal·lacions generals 10% 

Instal·lacions informàtica 15% 

Instrumental mèdic assistencial 15% 

Mobiliari 10% 

Equips informàtics 25% 

Altre immobilitzat material 10% 

 

Com ja s’ha indicat en el apartat 1.1 d’aquesta memòria, Salut Catalunya Central incorpora en el 
seu actiu els recursos materials de la branca d’activitat hospitalària i assistencial de la Fundació 
Hospital Sant Bernabé de Berga. I que per tant, conformen el seu Immobilitzat material inicial. 

 
La transmissió dels recursos materials (béns mobles i immobles) titularitat de la Fundació cap a 
Salut Catalunya Central es recull en la clàusula Tercera de l’Annex 2 de l’Acord de Govern de 25 de 
febrer de 2020, que estableix que es realitzen de forma gratuïta i on s’annexa una relació d’aquests 
béns que s’identifiquen mitjançant un codi intern individualitzat per element, la seva descripció, la 
data d’adquisició, el valor d’adquisició, l’amortització acumulada a la data de transmissió, el valor 
nominal final i l’Amortització pendent. 

 
El total inventariat objecte d’aquesta transmissió importa un valor total d’adquisició final de 
29.410.615,20 euros, dels quals se n’ha amortitzat 16.490.489,13 euros, restant pendent 
d’amortitzar, o  sigui, amb un valor net comptable de  12.920.126,07 euros. 
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Cal fer especial esment en aquest apartat que en el ple de l’Ajuntament de Berga de data 2 de maig 
de 2019 es va aprovar l’alteració de la qualificació jurídica de la finca destinada a hospital a fi de 
desafectar-la del domini públic i servei públic i qualificar-la com a bé patrimonial als efectes de 
possibilitar la seva cessió a CatSalut. 

 
Es tracta del número de finca 2.256, inscrita al registre de la Propietat de Berga al Tom 560, llibre 
104 i foli 156, en la qualificació jurídica de bé de domini públic i servei públic, denominada 
registrament com Hospital Comarcal de Sant Bernabé, situada a la Ctra. de Solsona a Ribes, de 
superfície 7.840m2, sobre la que hi ha edificat un complex edificatori de 15.026 m2 construïts, 
compost de dues edificacions    connectades entre sí i destinat a ús sanitari-hospitalari. 

 
Així doncs, l’Hospital de Berga i el solar on s’ubica, han estat cedits en domini per la Fundació 
Hospital Sant Bernabé al Servei Català de la Salut, mitjançant l’acta administrativa de 25 de 
novembre de 2020, a fi que es destini a les prestacions pròpies de l’atenció de l’àmbit públic de salut 
de la Catalunya Central, d’acord amb el conveni regulador de la posada en funcionament de 
l’empresa pública Salut Catalunya Central signat el 4 de setembre de 2020 per la Consellera de 
Salut, el director del Servei Català de la Salut i l’alcaldessa de Berga, com a presidenta de la 
Fundació. El valor de l’edifici de l’Hospital de Berga, segons el dictamen tècnic que consta a 
l’expedient d’acceptació de l’immoble pel CatSalut, de 14 de novembre de 2019, és de 
26.050.182,86 euros. 

 
Quan Salut Catalunya Central s’integra en el sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i resta adscrita al CatSalut, s’adscriu l’edifici (sense el terreny) de l’Hospital de Berga a 
Salut Catalunya Central. Els efectes de l’adscripció es reconeixen a partir de l’1 d’octubre de 2020, 
data de subrogació de l’empresa pública Salut Catalunya Central en els convenis d’encàrrec de 
l’activitat assistencial subscrits l’1 de gener de 2012 entre el CatSalut i la Fundació Hospital Sant 
Bernabé. 

 

4.2.1. Deteriorament de valor d’actius intangibles i materials 

 
En el cas que existeixi algun indici de deteriorament del valor registrat dels actius materials o 

intangibles de vida útil definida, a cada data de tancament de balanç, es realitza la estimació del 

valor recuperable dels esmentats actius amb l'objectiu de determinar el deteriorament de valor. 

 

Quan l'actiu analitzat no genera per si mateix fluxos de caixa independents d'altres actius, l’entitat 

estima el valor raonable de la unitat generadora d'efectiu en la qual tal actiu s'hagi inclòs. 

En el cas d'actius materials i intangibles de vida útil indefinida, no subjectes a amortització 

sistemàtica, els test de deteriorament són realitzats amb una periodicitat mínima anual o quan hagi 

indicis que l'actiu ha sofert una pèrdua de valor. 

 

El valor recuperable d'un actiu subjecte a deteriorament és el major entre el seu valor raonable 

menys els costos de venda i el seu valor en ús. Per a l'estimació del valor en ús, es computa el valor 

present dels futurs fluxos de caixa de l'actiu analitzat (o de la unitat generadora d'efectiu a que 

pertanyi, en el seu cas) utilitzant una taxa de descompte que reflecteixi tant el valor temporal dels 

diners com el risc específic associat a l'actiu. Quan s'estima que el valor recuperable d'un actiu és 

menor que el seu import net en llibres, la diferència es registra amb càrrec a l'epígraf 'Resultat per 
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deteriorament d'actius' del compte de pèrdues i guanys. Les pèrdues reconegudes per 

deteriorament d'un actiu són revertides amb abonament a l'epígraf esmentat quan milloren les 

estimacions sobre el seu import recuperable, augmentant el valor de l'actiu fins al límit del valor en 

llibres que l'actiu hagués tingut de no haver-ne realitzat el sanejament. 

 

4.3.- ARRENDAMENTS FINANCERS 

 

Els actius materials adquirits en règim d'arrendament financer es registren en la categoria d'actiu 

a que correspon el bé arrendat, amortitzant-se en la seva vida útil prevista seguint el mateix 

mètode que per als actius en propietat. 

Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers sempre que les condicions dels 

mateixos transfereixin substancialment els riscos i avantatges derivats de la propietat a 

l'arrendatari. Els altres arrendaments es classifiquen com arrendaments operatius. 

 

La política d'amortització dels actius en règim d'arrendament financer és similar a l'aplicada a les 

immobilitzacions materials pròpies. Si no existeix la certesa raonable que l'arrendatari acabarà 

obtenint el títol de propietat al finalitzar el contracte d'arrendament, l'actiu s'amortitza en el 

període més curt entre la vida útil estimada i la durada del contracte d'arrendament. 

 

Els interessos derivats del finançament d'immobilitzat mitjançant arrendament financer s'imputen 

als resultats de l'exercici d'acord amb el criteri de l’ interès efectiu, en funció de l'amortització del 

deute. 

En aquest exercici l’entitat no ha disposat d’arrendaments financers. 

 
 

4.4.- INSTRUMENTS FINANCERS 
 

4.4.1. Actius financers 

 
Partides a cobrar i inversions mantingudes fins el venciment: 
 
Aquest actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són reconeguts a cost 
amortitzat. El reconeixent dels interessos meritats en funció del seu tipus d’interès efectiu i, si és el cas, la 
provisió per deteriorament, es registren directament en el compte de pèrdues i guanys. 
 
L’interès efectiu correspon al tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial de l’instrument financer 
amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment. 
 
La provisió per deteriorament es calcula com la diferència entre el valor en llibres de l’actiu i el valor present 
dels fluxos d’ efectiu estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu. 
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Actius financers mantinguts per negociar: 
 
Es corresponen a aquells actius que s’hagin adquirit amb el propòsit principal de generar beneficis com a 
conseqüència de les fluctuacions de valor. Es valoren pel seu valor raonable, tan en el moment inicial com en 
valoracions posteriors. Les variacions que es produeixin es registren directament en el compte de pèrdues i 
guanys. 
 
Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és inferior a 12 
mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt.  
 
Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades: 
 
Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades es valoren inicialment al cost 
d’adquisició, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que els 
siguin directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de 
les correccions valoratives per deteriorament. 
 
S’efectuen les correccions valoratives corresponents per la diferència entre el seu valor en llibres i l’import 
recuperable.  
 
Excepte millor evidència de l’import recuperable de les inversions, en l’estimació del deteriorament d’aquesta 
classe d’actius es tindrà en compte el patrimoni net de l’entitat participada corregit per les plusvàlues tàcites 
existents a la data de valoració, que corresponguin a elements identificables al balanç de la participada. 
 
Actius financers disponibles per a la venda: 
Es registren en aquest epígraf els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d’altres empreses 
que no han estat adquirits amb el propòsit de negociació immediata i no tenen un venciment fix. 
 
La seva valoració es fa a valor raonable, registrant les variacions que es produeixin directament en el patrimoni 
net fins que l’actiu financer sigui baixa del balanç o es deteriori, moment en què l’import així reconegut s’ha 
d’imputar al compte de pèrdues i guanys. 
 
Interessos rebuts: 
 
Els interessos d’actius meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com a ingressos en 
el compte de pèrdues i guanys utilitzant el mètode d’interès efectiu. 
 
Baixa d’actius financers: 
 
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els riscos i les 
avantatges inherents a la propietat de l’actiu financer. 
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4.4.2. Passius financers 
 

Dèbits i partides a pagar: 
 
Aquest passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat 
pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, registrant-se posteriorment pel seu cost 
amortitzat. 
 
Classificació i baixa de passius financers: 
 
Els passius financers es classifiquen com passius corrents si el termini de realització és inferior a 12 mesos a la 
data següent al tancament del balanç de situació adjunt. Es donen de baixa els passius financers quan l’obligació 
s’ha extingit. 

 

4.5.- EXISTÈNCIES 

 
Les existències es valoren inicialment al seu preu d’adquisició Els descomptes comercials, les 

rebaixes obtingudes, altres partides similars i els interessos incorporats al nominal dels dèbits es 

dedueixen en la determinació del preu d'adquisició. 

 
L’entitat efectua les oportunes correccions valoratives, reconeixent-les com una despesa en el 

compte de pèrdues i guanys quan el valor net realitzable de les existències és inferior al seu preu 

d'adquisició(o al seu cost de producció). 

 
Els béns que composen la partida d'existències es troben valorats al seu cost d'adquisició. No ha 

estat considerat cap deteriorament per depreciació del valor de les existències. 

 
 

4.6.- TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 

 

Al tancament de l’exercici de 2021, no existeixen saldos creditors en moneda estrangera, ni han 

estat realitzades operacions en moneda diferent al euro. 

4.7.- IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 
 

Salut Catalunya Central per la seva naturalesa jurídica, està inclosa com entitat exempta de 

conformitat amb l’apartat b) de l’article 9.1 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost de 

Societats. 
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4.8.- INGRESSOS I DESPESES 

 
Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i representen els 
imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts, en el marc ordinari de l'activitat, 
menys descomptes, devolucions, impostos indirectes recuperables. A aquests efectes, l’ingrés i la despesa es 
produeix en el moment que s'entenguin rebuts o cedits els riscos i beneficis amb independència del moment 
en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 
 
Els ingressos del Servei Català de la Salut es registren d’acord amb els convenis,   clàusules formalitzades o 
previstes i programes de sobre cost, de recuperació de l’activitat i de l’incentiu del procés ambulatori per 
increment de diagnòstics per l’exercici 2021, estimant una previsió de les parts variables establertes en 
determinades clàusules, sempre i quan es doni compliment dels objectius marcats.  
 
Al tancament de l’exercici 2021 es troba pendent de tancar per part del Servei Català de la Salut la regularització 
definitiva dels ingressos corresponents de l’exercici 2021 i 2020.  
 

 

4.9.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
Les provisions corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en 
què s’han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible de 
l’import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, registrant-ne els ajustos que sorgeixen per 
l’actualització de la provisió com una despesa financera a mida que es merita. 
 

D’altra banda són passius contingents totes aquelles obligacions possibles sorgides com a conseqüència de 
fets passats, la materialització futura dels quals i el seu perjudici patrimonial associat es preveu de baixa 
probabilitat. Els comptes anuals adjunts informen sobre les provisions significatives respecte les quals 
s’estima que és probable que s’hagi d’atendre la obligació. Els passius contingents no es reconeixen en els 
comptes anuals, sinó que s’informa sobre els mateixos, conforme als requeriments de la normativa 
comptable.  

 

4.10.-ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL. 
 

L’Entitat no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental ni ha incorregut en despeses especials per 
a la minimització de l’impacte ambiental o protecció i millores del medi natural, ni té comptabilitzada cap 
provisió per riscos ni per contingències possibles per a la protecció i millora del medi natural. 
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4.11. REGISTRE I VALORACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL. 
 
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-ne l’obligació, amb independència del 
moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 
 
Salut Catalunya Central va iniciar la seva activitat en data 1 d’octubre de 2020 en la seva naturalesa 

jurídica d’ Empresa de Dret Públic del CatSalut i li és d’aplicació el II Conveni Col·lectiu de treball dels 

hospitals d’aguts, centres d’atenció primària , centres sociosanitaris i centres de salut mental 

concertats amb el Servei Català de la Salut (codi conveni núm. 79100135012015). 

 
Com a entitat de dret públic, està afectada pel Real decret llei 8/2010 de 20 de maig i pel Decret 

llei 3/2010, de 29 de maig de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 

reducció del dèficit públic, en conseqüència aquesta entitat atendrà a la Disposició addicional 

primera del conveni, que estableix que la reducció de la deducció prevista del 5% ( actualment 

4.05%). 

 
Aquesta deducció, només es podrà aplicar contra retribució variable per objectius (DPO) . En cas 

d’existir un residual positiu , s’hauria de retribuir als professionals sempre i quan l’empresa hagi 

assolit l’equilibri pressupostari o un resultat financer positiu. 

 
4.10.- SUBVENCIONS DONACIONS I LLEGATS 

 

Com a conseqüència de la Instrucció conjunta de la Intervenció General de la Direcció General de 

Pressupostos i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 

2009, i de forma retrospectiva, les aportacions rebudes del Servei Català de la Salut per tal de 

col·laborar en el finançament de les actuacions en infraestructura sanitària, que fins aquell 

moment eren considerades com “Aportacions als Fons Social ”, des de l’exercici 2009, van passar a 

tractar- se com subvencions de capital. 

 
Com a conseqüència d’aquest canvi de criteri les aportacions de capital rebudes per finançar 

inversions són traspassades a resultats en la mesura que siguin amortitzats els elements finançats 

amb aquestes aportacions, així com la càrrega financera que també sigui coberta amb les 

aportacions. 

 

La resta de subvencions rebudes per finançar inversions són igualment sanejades en la mesura que 

es traspassen a resultats els costos de les inversions subvencionades. 
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4.11.- VALORACIÓ DE TRANSACCIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

Degut a la naturalesa de Salut Catalunya Central d’entitat de dret públic amb personalitat jurídica 

pròpia, adscrita al Servei Català de la Salut, han estat considerades com operacions amb parts 

vinculades aquelles realitzades amb els organismes de Generalitat de Catalunya i aquelles que 

conformen el Sector Públic de la Generalitat de Catalunya. 

 
La facturació al Servei Català de la Salut (S.C.S.) ha estat efectuada d'acord a les condicions fixades en 

els diferents contractes i clàusules addicionals específiques i amb els paràmetres establerts en el 

DOGC. 

 
 

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
 

El detall i moviment de l'immobilitzat material al llarg de l'exercici 2021 és el següent: 
 
 

Immobilitzat Intangible 
Saldo 

Altes 
Saldo 

01/01/2021 31/12/2021 

        

Patents Llicencies, Marques i Similars 15.178,74   15.178,74 

Aplicacions Informàtiques 1.060.682,94 54.782,16 1.115.465,10 

Total Immobilitzat Intangible Brut 1.075.861,68 54.782,16 1.130.643,84 

        

Amort. Patents Llicencies, Marques i Similars (8.794,72) (3.345,86) (12.140,58) 

Amort. Aplicacions Informàtiques (971.212,54) (30.411,50) (1.001.624,04) 

Total Amort. Immob. Intangible (980.007,26) (33.757,36) (1.013.764,62) 

      

Total Immobilitzat Intangible Net 95.854,42 21.024,80 116.879,22 

 
 

El detall i moviment de l'immobilitzat intangible al llarg de l'exercici 2020 és el següent: 
 
 

Immobilitzat Intangible 
Saldo 

Altes 
Saldo 

01/10/2020 31/12/2020 

        

Patents Llicencies, Marques i Similars 15.178,74   15.178,74 

Aplicacions Informàtiques 1.060.682,94 0,00 1.060.682,94 

Total Immobilitzat Intangible Brut 1.075.861,68 0,00 1.075.861,68 

        

Amort. Patents Llicencies, Marques i Similars (7.951,39) (843,33) (8.794,72) 

Amort. Aplicacions Informàtiques (963.149,57) (8.062,97) (971.212,54) 

Total Amort. Immob. Intangible (971.100,96) (8.906,30) (980.007,26) 

      

Total Immobilitzat Intangible Net 104.760,72 (8.906,30) 95.854,42 
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La relació dels béns de l‘immobilitzat intangible totalment amortitzats, presenten la següent 
composició : 

 
Relació Bens Totalment Amortitzats 2020 2021 

      

Patents Llicencies, Marques i Similars - - 

Aplicacions Informàtiques 776.883,42 752.586,14 

Total 776.883,42 752.586,14 

 

 

 

6.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici de 2021 és la següent: 

 

Immobilitzat Material 
Saldo 

Altes 
Saldo 

01/01/2021 31/12/2021 

       

Construccions 26.050.182,86   26.050.182,86 

Instal·lacions Tècniques 3.571.665,80 27.373,01 3.599.038,81 

Maquinària 2.939.715,20 188.170,82 3.127.886,02 

Altres Instal·lacions i Utillatge 218.636,06 15.980,17 234.616,23 

Mobiliari 694.785,83 54.551,84 749.337,67 

Equips Procés Informació 742.761,57 7.378,50 750.140,07 

Elements de Transport 12.381,67   12.381,67 

Altre Immobilitzat 38.973,00   38.973,00 

Immob. en curs i acomptes 0,00 157.135,00 157.135,00 

Total Immobilitzat Material Brut 34.269.101,99 450.589,34 34.719.691,33 

        

Amort. Construccions (131.321,48) (521.003,69) (652.325,17) 

Amort. Instal·lacions Tècniques (3.039.443,87) (216.966,65) (3.256.410,52) 

Amort. Maquinària (2.245.616,57) (101.219,97) (2.346.836,54) 

Amort Altres Instal. i Utillatge (205.681,73) (4.063,73) (209.745,46) 

Amort Mobiliari (533.606,07) (27.992,25) (561.598,32) 

Amort Equips Procés Informació (652.649,25) (50.429,81) (703.079,06) 

Amort Elements de Transport (6.502,92) (1.238,18) (7.741,10) 

Amort Altre Immobilitzat (38.973,00) - (38.973,00) 

Total Amort. Immob. Material (6.853.794,89) (922.914,28) (7.776.709,17) 

       

Total Immobilitzat Material Net 27.415.307,10 (472.324,94) 26.942.982,16 
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La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici de 2020 és la següent: 

 

Immobilitzat Material 
Saldo 

Altes 
Baixes Saldo 

01/10/2020   31/12/2020 

         

Construccions 26.050.182,86     26.050.182,86 

Instal·lacions Tècniques 3.563.531,91 9.009,06 (875,17) 3.571.665,80 

Maquinària 2.696.185,83 244.959,37 (1.430,00) 2.939.715,20 

Altres Instal·lacions i Utillatge 217.257,39 1.378,67   218.636,06 

Mobiliari 690.754,51 5.425,67 (1.394,35) 694.785,83 

Equips Procés Informació 739.720,94 3.040,63   742.761,57 

Elements de Transport 12.381,67     12.381,67 

Altre Immobilitzat 38.973,00     38.973,00 

Immob. en curs i acomptes 71.736,95     71.736,95 

Total Immobilitzat Material Brut 34.080.725,06 263.813,40 (3.699,52) 34.340.838,94 

          

Amort. Construccions - (131.321,48)   (131.321,48) 

Amort. Instal·lacions Tècniques (2.985.321,80) (54.122,07)   (3.039.443,87) 

Amort. Maquinària (2.224.463,74) (21.152,83)   (2.245.616,57) 

Amort Altres Instal. i Utillatge (204.749,95) (931,78)   (205.681,73) 

Amort Mobiliari (527.969,54) (5.636,53)   (533.606,07) 

Amort Equips Procés Informació (639.917,67) (12.731,58)   (652.649,25) 

Amort Elements de Transport (6.190,83) (312,09)   (6.502,92) 

Amort Altre Immobilitzat (38.973,00) -   (38.973,00) 

Total Amort. Immob. Material (6.627.586,53) (226.208,36)   (6.853.794,89) 

       

Total Immobilitzat Material Net 27.453.138,53 37.605,04 (3.699,52) 27.487.044,05 

 
Com ja s’ha indicat en el apartat 1.1 d’aquesta memòria, Salut Catalunya Central incorpora en el 
seu actiu els recursos materials de la branca d’activitat hospitalària i assistencial de la Fundació 
Hospital Sant Bernabé de Berga. I que, per tant, conformen el seu Immobilitzat material inicial a 
01/10/2020. 

 
La transmissió dels recursos materials (béns mobles i immobles) titularitat de la Fundació cap a 
Salut Catalunya Central es recull en la clàusula Tercera de l’Annex 2 de l’Acord de Govern de 25 de 
febrer de 2020, que estableix que es realitzen de forma gratuïta i on s’annexa una relació d’aquests 
béns que s’identifiquen mitjançant un codi intern individualitzat per element, la seva descripció, la 
data d’adquisició, el valor d’adquisició, l’amortització acumulada a la data de transmissió, el valor 
nominal final i l’Amortització pendent. 
El total inventariat objecte d’aquesta transmissió importa un valor total d’adquisició final de 
8.534.502,18 euros, dels quals se n’ha amortitzat 6.627.586,53 euros, restant pendent 
d’amortitzar, o sigui, amb un valor net comptable de 1.906.915,65 euros. 
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La relació dels béns de l‘immobilitzat material totalment amortitzats, presenten la següent 
composició: 

 

Relació Bens Totalment Amortitzats 2021 2020 

Instal·lacions Tècniques 1.424.773,00 1.358.902,94 

Maquinària 1.987.458,94 1.967.455,28 

Altres Instal·lacions i Utillatge 290.309,07 284.478,67 

Mobiliari 454.741,43 448.971,08 

Equips Procés Informació 517.397,22 501.061,07 

Altre Immobilitzat 1.385.992,91 1.326.826,55 

Total  6.060.672,57 5.887.695,59 

 

 

7.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

Arrendaments Financers: 

No existeixen arrendaments financers al tancament de l’exercici 2021 ni anterior. 

 

 
Arrendaments operatius: 

No existeixen arrendaments financers al tancament de l’exercici 2021 ni anterior. 

 
 
 

8.- INSTRUMENTS FINANCERS 

 

8.1.-ACTIUS FINANCERS 

 

a) Actius financers a llarg termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multigrup i 

associades. 

 

La composició d’aquest epígraf durant l’exercici 2021 i 2020, es presenta a continuació: 
 

Instruments Financers a Llarg Termini 
Instruments de 

Patrimoni 
Crèdits, Derivats i altres Total 

Categories 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

              

Actius a valor raonable amb canvis a PiG 13.544,71 13.716,54     13.544,71 13.716,54 

Préstecs i partides a cobrar     2.433,51 4.515,73 2.433,51 4.515,73 

Total 13.544,71 13.716,54 2.433,51 4.515,73 15.978,22 18.232,27 
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La composició del saldo d’Inversions financeres a llarg termini a valor raonable, està composada per: 

 12.020,24 euros per la capitalització del Consorci Hospitalari de Catalunya, mateix import al 2020. 

 1.524,47 euros en accions amb cotització a borsa, 1.696,30 al 2020 

 
El saldo de 2.433,51 euros a tancament de l’exercici i de 4.515,73 euros a l’exercici precedent de 
la partida “Préstecs i partides a cobrar” correspon al dipòsit i fiances constituïdes. 

 

b) Actius financers a curt termini, excepte inversions en el patrimoni del grup, multigrup 

i associades. 

 

La composició d’aquest epígraf durant l’exercici 2021 i 2020, es presenta a continuació: 

 

Instruments Financers a Curt Termini Crèdits, Derivats i altres Total 

Categories 2021 2020 2021 2020 

          

Préstecs i partides a cobrar 5.744.032,13 4.306.448,14 5.744.032,13 4.306.448,14 

Total 5.744.032,13 4.306.448,14 5.744.032,13 4.306.448,14 

 

 

 

El detall de la partida de préstecs i partides a cobrar és el següent: 
 

 

Préstecs i partides a cobrar 2021 2020 

      

Usuaris per Prestació de Serveis Assistencials 5.660.579,97 4.144.820,82 

Deutors diversos 83.452,16 161.627,32 

Clients de dubtós cobrament 29.851,56 - 
Provisió per insolvències de crèdit (29.851,56) - 

Total 5.744.032,13 4.306.448,14 

 

 

 El detall de l’epígraf d’usuaris i altres deutors de les activitats, a 31 de desembre de 2021 i 2020, és el següent: 

 

 

 

Usuaris per Prestació de Serveis Assistencials 2021 2020 

     

SERVEI CATALA DE LA SALUT 5.214.395,91 3.503.940,50 

DIR.GRAL.PROTEC.SOCI-VIDA ANYS 29.119,60 29.256,20 

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT 26.205,00 29.084,00 
MÚTUES, PRIVATS I ALTRES 390.859,46 582.540,12 

Total 5.660.579,97 4.144.820,82 
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El saldo del Servei Català de la Salut presenta la següent composició : 
 

  2021 2020 

Facturació novembre- desembre 2.074.179,56 1.363.036,79 

Factures Pendents de formalitzar 3.140.216,35 2.140.903,71 

SERVEI CATALA DE LA SALUT 5.214.395,91 3.503.940,50 

 
 

Per altra banda, el 4 de setembre de 2020 es va signar un conveni de col·laboració interadministrativa 
entre l’entitat de dret públic, Salut Catalunya Central i la Residència Sant Bernabé de Berga, per tal de no 
provocar  un greuge insalvable en la gestió de la residència i garantir la continuïtat de la residència, la qual 
era gestionada pels equips responsables de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, els quals van passar de 
l’equip de Salut Catalunya Central. Des de la data de la signatura d’aquest conveni, es va portar un registre 
dels cobraments i pagaments que Salut Catalunya Central va efectuar en nom de la Residència, resultant 
un saldos a favor de Salut Catalunya Central de 38.671,83 euros a 30 de setembre a tancament de 
l’exercici 2020.  
Durant l’exercici 2021, arrel de les funcions atribuïdes a SCC, en compliment del conveni de col·laboració 
interadministrativa establert, es produí una nova revisió del registre efectuat de cobraments i pagaments 
que SCC havia efectuat en nom de la Residencia a data de tancament de l’exercici 2020. Així doncs, els 
dos ens es posen d’acord en establir un criteri objectiu de repartiment dels saldos deutors a data 
d’escissió, 30 de setembre del 2020, sustentat en el percentatge de cadascun sobre la facturació global 
de gener a setembre de l’exercici, provinent dels organisme finançadors. Aquest acord comportà que el 
saldo a data de tancament del 2020 passi a ser de 60.173 a favor de la Residencia, generant-se un  ajust 
sobre els estats financers de SCC per l’import de la diferencia -98.844,93€. 
L’esmentat conveni de col·laboració interadministrativa es prorrogà oficialment fins a 31 de gener del 
2021.  
 
 

Les factures pendents de formalitzar amb el Servei Català de la Salut corresponen a la regularització prevista de 
l’activitat ordinària del 2021 i del 2020, els programes de sobre cost, de recuperació de l’activitat. 
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8.2.-PASSIUS FINANCERS 
 
a) Passius financers a llarg termini 

Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 

b) Passius financers a curt termini 

 

Instruments Financers a curt termini Crèdits, Derivats i altres Total 
 

Categories 2021 2020 2021 2020  

           

Deutes a curt termini 2.957.332,84 1.567.198,48 2.957.332,84 1.567.198,48  

Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.438.622,56 7.883.532,88 5.438.622,56 7.883.532,88  

Total 8.395.955,40 9.450.731,36 8.395.955,40 9.450.731,36  

 

Els “Deutes a curt termini” estan formats principalment per deutes amb entitats      de crèdit a curt 
termini. 

 

El detall dels Creditors comercials i altres comptes a pagar és el següent: 

 

Concepte 2021 2020 

Proveïdors 4.469.339,06 6.661.177,80 

Creditors diversos 26.650,63 27.634,70 

Remuneracions pendents de pagament 942.632,87 1.194.720,38 

Total 5.438.622,56 7.883.532,88 

 

La composició de remuneracions és el següent: 
 

Concepte 2021 2020 

Rem. Pdts desembre any anterior 92.550,81 463.773,09 
Provisió Paga Extra juny exercici següent 298.305,41 301.628,78 
Provisió sentència vacances 46.631,18 125.530,31 
Provisió DPO 446.043,00 250.250,00 
Provisió Complem. atenció continuada 24.490,92 30.613,65 
Provisió Interessos sentència guàrdies mèdiques 22.924,55 22.924,55 
Provisió Carrera Professional 11.687,00   

Total 942.632,87 1.194.720,38 

 
Salut Catalunya Central va iniciar la seva activitat en data 1 d’octubre de 2020 en la seva naturalesa 

jurídica d’ Empresa de Dret Públic del CatSalut i li és d’aplicació el II Conveni Col·lectiu de treball dels 

hospitals d’aguts, centres d’atenció primària , centres sociosanitaris i centres de salut mental 
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concertats amb el Servei Català de la Salut (codi conveni núm. 79100135012015). 

 
Com a entitat de dret públic, està afectada pel Real decret llei 8/2010 de 20 de maig i pel Decret 

llei 3/2010, de 29 de maig de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 

reducció del dèficit públic, en conseqüència aquesta entitat atendrà a la Disposició addicional 

primera del conveni, que estableix que la reducció de la deducció prevista del 5% ( actualment 

4.05%). 

 
Aquesta deducció, només es podrà aplicar contra retribució variable per objectius (DPO) . En cas 

d’existir un residual positiu , s’hauria de retribuir als professionals sempre i quan l’empresa hagi 

assolit l’equilibri pressupostari o un resultat financer positiu. 

 

A data de tancament del present exercici 2021, resta pendent de retribució el residual corresponent 

a la retribució variable per objectius (DPO) corresponent a l’exercici 2020. Es preveu sigui retribuïda 

abans del mes de juny del 2022. L’import es troba enregistrat en els presents estats financers com 

una provisió pendent de retribuir. 

A l’exercici 2022 s’ha liquidar en concepte de DPO 2021 un import líquid de 199.473 euros quedant 

pendent de liquidar la DPO 2020. 

 

 
8.3.-Naturalesa i nivell de risc 

 

Els consellers de l’entitat consideren que les provisions registrades cobreixen adequadament els 

riscos, arbitratges i demes operacions de l’entitat i no s’espera que dels mateixos es desprenguin 

passius addicionals als que hi ha registrats. 

 
 

8.4.- Informació sobre els aplaçaments de pagament realitzats a proveïdors. 

 
D’acord amb l’article 1 de la Llei 15/2010, la Societat, al ser participada al 100% per una entitat 
pública, tenia l’obligació, durant el 2020, de realitzar els pagaments a proveïdors en un termini 
màxim de 30 dies. 

 
 

D’acord amb la disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, l’entitat ha d’incloure a la memòria 
el període mig de pagament a proveïdors, que s'ha calculat segons els criteris que exposa la 
resolució de 29 de gener de 2017 de l'ICAC. 
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El detall dels saldos pendents de pagament per l’exercici: 
 

 

  
2021 2020 

Dies Dies 

Període Mig de Pagament a Proveïdors 91,23 235,6 
Ràtio d'Operacions Pagades 190 236,29 
Ràtio d'Operacions Pendents de Pagament 67 235,47 

  Import Import 

Total Pagaments Realitzats 961 1.212 
Total Pagaments Pendents 3.919 7.414 

 
 

 
9.- FONS PROPIS. 

 

Els Fons Propis inicials de l'Entitat s'han constituït per la diferència de valor dels actius i els passius 
rebuts en la escissió de la branca hospitalària i assistencial de la Fundació Benèfica de l’Hospital 
Sant Bernabé de Berga segons l’acord de Govern de la Generalitat de 25 de febrer de 2020. L’entitat 
es va constituir amb un fons social negatiu de  -5.416.694,51 euros. 

 
Amb l’objectiu de revertir aquesta situació de tenir uns fons propis negatius, en el moment que 
Salut Catalunya Central s’integra en el sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya i resta adscrita al CatSalut, es va adscriure l’edifici on s’ubica l’Hospital Sant Bernabé de 
Berga (veure Nota 4.2.) per un valor de 26.050.182,86 euros, passant així a tenir uns Fons Propis 
positius. 

 
En l’Acord de Govern de l’1 de desembre de 2020 s’aproven les despeses amb càrrec a 
pressupostos d’exercicis futurs del Servei Català de la Salut (CatSalut) adscrit al Departament de 
Salut, per al reequilibri del compte de pèrdues i guanys i per a revertir el fons de maniobra de la 
nova entitat Salut Catalunya Central, així com per a fer front al deute corrent existent en el moment 
de la seva constitució, per un import total de 6.000.000,00 euros, i a raó de 1,5 milions d’euros 
anuals pels exercicis 2020 a 2023. 

  
      El moviment dels Fons Propis de la Fundació, durant l’exercici 2021 , ha estat el següent: 

 

Partides 
Saldo a Resultat de Distribució Aportació a Saldo a 

01.01.2021 l'Exercici de Resultat 2020 Patrimoni 31.12.2021 

            

Fons Social (6.200.793,81)       (6.200.793,81) 

Romanent -   1.207.517,16   1.207.517,16 

Excedents negatius d'exercicis ant. -       - 

Altres aportacions de socis 27.029.178,86     978.996,00 28.008.174,86 

Resultat de l'exercici 1.207.517,16 573.873,96 (1.207.517,16)   573.873,96 

Total 22.035.902,21 573.873,96 0,00 978.996,00 23.588.772,17 

 
Veure nota de correcció d’errors a  2.8 
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La composició dels Fons Propis en l’ 2020 va ser la  següent : 

 

 
 

Els moviments existents corresponen a l’aportació del Fons Social Inicial per la diferència d’actius i 
passius rebuts segons s’ha detallat en el paràgraf anterior i el reflex comptable del resultat de 
l’exercici que ha estat de 625.609,97 euros i 978.996 euros per aportacions de socis. 

No existeixen desemborsaments pendents al tancament de l’exercici, ni aportacions no dineràries 
o aportacions pendents d’exercicis anteriors. Tampoc s’han produït moviments relatius als fons 
especials (constitució, aplicacions, reduccions o extinció) 

 

 
10.- EXISTÈNCIES. 

 
No existeixen compromisos de compra/venda que afectin les existències al tancament de l’exercici, 
ni tampoc cap mena de limitació que afecti a la seva disponibilitat futura. 

 
Al tancament de l’exercici no es té coneixement de possibles incidències de caràcter substantiu 
que afectin les existències en els futurs exercicis, com litigis, assegurances, embargaments o altres. 

 
No han estat realitzades correccions valoratives de les existències, en considerar que no existeix 
obsolescència sobre aquestes. Els consums realitzats durant l’exercici són pràcticament el total de 
les compres, per l’elevada rotació que tenen de les existències. 
 
El saldo de la diferent tipologia d'existències a tancament de l'exercici és el següent: 

 

Existències 2021 2020 

     

Productes Farmacèutics 267.574,12 230.275,68 

Reactius Laboratori 67.116,61 44.472,79 

Material Sanitari consum 208.484,97 269.362,55 

Vestuari i calçat 9.496,22 12.228,53 

Instrumental i petit utillatge 5.308,31 5.690,37 

Recanvis i Material de neteja 41.764,03 50.315,90 

Material d'Oficina 6.740,92 5.352,97 

Total 606.485,18 617.698,79 

 

Saldo a Distribució Resultat de Imputació a Saldo a

01.10.2020 de Resultat l'Exercici Patrimoni 31.12.2020

Fons Social 7.359.513,09 7.359.513,09

Romanent 1.478.293,02 1.478.293,02

Excedents negatius 

d'exercicis ant.
(14.735.813,67) (14.735.813,67)

Altres aportacions de socis 26.050.182,86 978.996,00 27.029.178,86

Resultat de l'exercici  -  - 625.609,97 625.609,97

Total 20.152.175,30  - 625.609,97 978.996,00 21.756.781,27

Partides
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11.- MONEDA ESTRANGERA 

 

L’entitat no ha realitzat operacions amb moneda diferent a l’euro durant l’exercici 2021 . 

 
12.- SITUACIÓ FISCAL. 

12.1.- IMPOSTOS 

 

Salut Catalunya Central, per la seva naturalesa d’entitat pública, està exempta de l’Impost sobre 
Societats d’acord amb allò que estableix l’article 9.1 apartat b) de la Llei de l’Impost sobre societats. 

En referència a l'Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat es troba exempta del mateix per activitats 
sanitàries i assistencials, d'acord amb l'article 20.Ú. de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de 
l’I.V.A. L’entitat realitza la declaració de l’impost per aquelles activitats, no exemptes, relacionades 
amb els ingressos de tercers per la gestió dels serveis de cafeteria, botiga, màquines de begudes i 
TV. 

 
L’entitat ha practicat retencions en concepte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 

sobre les quantitats satisfetes per rendiments del treball i activitats professionals, com a substitut 

del subjecte passiu. 

 

D’acord al que disposa la normativa fiscal vigent, les declaracions tributàries no poden considerar-

ne definitivament liquidades, fins que hagi transcorregut un període de quatre anys o hagin estat 

objecte d'inspecció per part de les Administracions Públiques. 

 
L’entitat té oberts a inspecció tots els exercicis no prescrits per tots els tributs a què està sotmesa. 

En opinió dels administradors de l’entitat no existeixen contingències significatives que es 

poguessin derivar d’una eventual revisió d’aquests exercicis. 

 

Els saldos amb les administracions publiques presenten la següent composició: 

 
Hisenda Pública : 

 
Concepte 2021 2020 

      

H.P. Deutora per subvencions 63.075,57  - 

H.P. Creditora per IRPF Treballadors (Desembre) 331.192,24 357.504,96 

H.P. Creditora per IRPF Professionals (Desembre) 4.940,90 5.356,71 

H.P. Creditora per IVA (Desembre ) 291,53 433,93 

Total 399.500,24 363.295,60 
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Seguretat Social : 

 
Concepte 2021 2020 

      

Quota Patronal Seg. Social Desembre  308.288,14 290.737,51 

Aplaçaments  - 213.566,44 

Total 308.288,14 504.303,95 

 

 
13- INGRESSOS I DESPESES. 

13.1.- CONSUMS. 
 

L’import comptabilitzat com consums  presenten el següent detall:  

Concepte 2021 2020 

      

Compra de mercaderies 5.592.701,54 1.408.032,21 
Compres d'altres aprovisionaments 162.957,65 43.694,21 
Treballs realitzats per altres empreses 3.093.063,63 836.672,85 
Devolucions compres i op. Similars (20.414,70) -122,94 
Ràpels per compres (21.190,10) -4.430,99 
Variació d'existències 11.213,61 11.685,27 

Total 8.818.331,63 2.295.530,61 

 
 

 

13.2.- SERVEIS EXTERIORS. 

La composició de la partida de serveis exteriors és la següent: 
 

Concepte Import 2021 Import 2020 

      
Arrendaments i canons 25.663,64 6.856,63 

Reparacions i conservació 70.031,27 21.151,54 

Serveis professionals independents 78.081,93 21.238,87 

Transports 11.697,44 4.804,19 

Primes d'assegurança 71.129,04 11.116,98 

Serveis bancaris 995,34 1.482,94 

Publicitat i RRPP 2.757,84 46,2 

Subministres 455.068,78 88.023,40 

Altres serveis 92.172,71 22.236,89 

Total 807.597,99 176.957,64 
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13.3.- DESPESES DE PERSONAL. 

 
La composició de la partida de despeses de personal, és la següent: 
 

Concepte 
Import 

2021 
Import 

2020 

      
Sous i salaris 11.379.994,19 2.740.512,39 

Indemnitzacions 130.294,72 283.529,53 

Seguretat social a càrrec de l'empresa 3.418.844,40 809.606,01 

Altres despeses social 710,00   

Total 14.929.843,31 3.833.647,93 

 
 
 

13.4.- DISTRIBUCIÓ DEL IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS. 

(Informació Segmentada) 

 
La distribució dels ingressos per l’exercici 2021, atenent a les diverses activitats realitzades, és la 

següent: 

Prest. Particulars, Mútues i Asseg. 2021 2020 

      

Per estades d'hospitalització 175.406,50 63.467,14 

Per consultes externes 119.661,11 26.113,00 

Per rehabilitació 16.776,93 4.267,69 

Per urgències 180.504,70 34.916,58 

Per serveis laboratori 108.685,70 14.444,10 

Per serveis proves complementàries 42.942,78 11.308,81 

Per pròtesis 25.700,63 8.934,34 

Hospital de Dia 7.179,94 1.456,00 

Mamografies   898,86 

Altres serveis assistencials -1.191,14 10.906,20 

Total Prest. Part. Mútues i Asseg. 675.667,15 176.712,72 
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Prest. Servei Català de la Salut (C. aguts) 2021 2020 

      

Per estades d'hospitalització 7.434.784,64 1.818.814,30 

Per consultes externes 2.652.253,30 663.063,33 

Hospital de Dia 1.151.204,30 290.202,30 

Urgències 2.276.622,79 540.099,29 

Intervencions ambulatòries 151.595,61 43.087,85 

Atenció a la Dona 113.385,89 28.346,47 

Programa cribratge càncer mama 31.779,15 7.944,79 

Polisomnografies 22.974,77 5.882,63 

Triatge urgències 437.915,62 99.698,18 

Per pròtesis 420.516,36 122.236,46 

Per proves tècniques o tractaments (rehabilitació i logopèdia) 294.045,54 98.492,32 

Per tractaments (Medicació) 3.205.812,43 747.482,58 

MCG Sistema flash 23.938,77 3.289,50 

Programa Metadona 36.337,39 9.084,35 

Programa Atenció Farmacèutica 20.101,28 6.769,79 

Programa coord. entre línies 198.551,64 49.637,91 

Programa Contraprestació per resultats 757.510,62 182.329,81 

Programa de sobrecost Aguts 505.997,97 168.342,17 

Programa espec. Aliança Territorial 412.991,91 102.618,98 

Programa de recuperació de l'activitat diagnòstica 155.197,64 186.509,45 

Programa acompliment terminis   5.940,96 

Clàusula salvaguarda   188.678,58 

Total Prest. Servei Català de la Salut 20.303.517,62 5.368.552,00 

 

 
 

 

 

Prest. SCS/DGPS (Serveis Soci-sanitaris) 2021 2020 

      

Per estades sòcio-sanitàries (SCS) -llarga estada 41.368,63 3.662,52 

Per estades mitja estada (SCS) 1.259.202,29 173.509,68 

PADES (SCS/SISPAP) 211.598,57 51.680,40 

A.G.I 31.389,88 7.899,44 

U.F.I.S.S. 181.851,12 45.462,78 

ICASS i SCS Hospital de dia 80.101,24 0,00 

DGPS 39.600,01 11.126,52 

Programa de sobrecost sociosanitari 36.127,79   

Pla de contingència intermèdia 93.571,13   

Total Prest.(Serveis soci-sanitaris) 1.974.810,66 293.341,34 
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Altres Ingressos 2021 2020 Corregit 

      

Prestacions ICS 135.082,00 35.295,13 

 Altres Ingressos Prestació serveis Assistencials    124.207,97 

Altres Ingressos Prestació serveis Assistencials 768.167,07 292.547,86 

Total Altres Ingressos 903.249,07 452.050,96 

   

Ingressos Covid 2021 2020 Corregit 

      

Altes Covid 1..237.400,00 736.795,16 
PCR Covid 187.200,00  130.804,84 

Total Ingressos Covid 1.424.600,00 867.600,00 

    

Import Total Xifra Neta de Negocis 25.281.844,50 7.158.257,02 

 

 

 

14.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES. 

 
 

14.1.- Provisions reconegudes 
 

Provisions 
Saldo 

01.01.2021 

  Saldo 
31.12.2021 Altes 

        

Previsions a llarg termini - 178.280,67 178.280,67 
Previsions a curt termini - 110.000,00 110.000,00 

Total Provisions - 288.280,67 288.280,67 

 

 
 

14.2.- Garanties compromeses amb tercer i altres passius contingents 

No existeixen garanties compromeses amb tercers. 

 
14.3.- Litigis pendents 

 
A data 31 de desembre de 2021 els procediments judicials vigents es diferencien en dues tipologies, els relatius 
a processos de reclamació de responsabilitat patrimonial resultat d’una denegació prèvia en via administrativa 
(tots ells provinents de la Fundació Sant Bernabé), i els referents a procediments de caràcter laboral tramitats 
davant dels Jutjats del Social.  
 
Pel que fa als supòsits de responsabilitat patrimonial, actualment consten oberts quatre (4) procediments que 
no suposen cap tipus de risc econòmic per SCC, atès que, en cas de derivar-se compensació per responsabilitat, 
majoritàriament estimada improbable, l’empresa asseguradora assumiria els costos d’indemnització, de la 
mateixa manera que sufraga les despeses de representació i defensa legal.  
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En relació als procediments judicials d’àmbit laboral, són sis (6) els expedients que, a 31 de desembre de 2021, 
es troben en estat de tramitació en seu Social.  
 
Quatre (4) d’aquests procediments provenen d’una interposició de demandes durant anys anteriors. Els dos 
(2) restants, han estat incoats durant l’any 2021.  
 

• PO 546/2021   Acomiadament objectiu individual i PO 1018/2021 de reconeixement de 

quantitat incoats per la mateixa persona interessada. El risc d’indemnització en el supòsit de sentència 

íntegrament desfavorable per SCC, a raó de la petició i quantificació de la part demandant, ascendiria 

a 61.044,72 euros, sense perjudici de les modificacions i interessos que poguessin derivar-se. S’estima 

una estimació possible de risc existent.  

 
• UD2372/2020 - PO 855/2018   Acomiadament objectiu individual. Procediment està 

pendent de judici i sentència per part del Jutjat Social núm. 1 de Manresa, el qual havia rebutjat la 
demanda en data 9 d’octubre de 2019 per considerar-se que l’acció estava caducada, però la Sala del 
Social del TS, en cassació, ha anul·lat la sentència i retornat les actuacions al mateix Jutjat perquè 
dictamini sentència sobre el fons de l’assumpte. L’estimació del risc no pot assegurar-se atès que la 
quantia de la demanda és indeterminada.  

 
• PO 391/2020   Extinció de la relació laboral conforme a l’article 50 d’ET i reconeixement de 

la vulneració dels drets fonamentals. Procediment iniciat l’any 2020 davant del Jutjat Social núm. 1 de 
Manresa. Pendent de celebració de la vista oral. El risc possible es quantifica, segons reclamació de la 
part demandant, en 117.235,95 euros en concepte d’indemnització per extinció del contracte i de 
danys i perjudicis.  

 
• PO 2211275.   Procediment de reconeixement de dret i reclamació de quantia. Pendent de 

dictaminar-se sentència. El risc és possible, quantificat en 8.055 euros.  
 

• PO 535/2019   Reclamació de quantia. La reclamació de la part demanda ascendeix a 
157.429,62 euros, en concepte de quantia principal més interessos. El risc econòmic és probable, però 
en quantia màxima reduïda a 74.979,22 euros i, molt probable, en quantia 46.356,79 euros.  

 
• PO 862/2019    Acomiadament objectiu individual. A data 31/12/2021 el procediment restava 

pendent de dictaminar-se sentència. El mes de març de 2022 es notifica sentència condemnatòria per 
SCC. La indemnització suportada per l’empresa derivada de la resolució judicial es troba degudament 
consignada al Pressupost 2020 SCC.  

 
 

Durant l’any 2021 s’ha produït el desistiment de dues de les demandes interposades l’any 2020 amb un risc 
total d’indemnització xifrat en 242.779,53, euros a raó de la quantia reclamada per la persona demandant.  
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15.- INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT. 

 

Les operacions globals de Salut Catalunya Central es regeixen per les Lleis relatives a la protecció 

del medi ambient i la seguretat i salut del treballador. L’entitat considera que compleix 

substancialment aquestes Lleis i que manté procediments dissenyats per fomentar i garantir el seu 

compliment. 

 
En la gestió de residus s’ha incorregut en les següents despeses : 

 Consenur : Gestió de contenidors ciclostàtics i de contenidors clínics. Cost : 23.698,28 euros 

 Eina, empresa inserció no a l’atur : servei recollida paper per reciclar i la destrucció de 

paper confidencial. Cost : 2.286,50 euros 

 
En la gestió de desratització i desinfecció de l’hospital s’ha incorregut en 561,42 euros de despeses. 

 
Salut Catalunya Central ha adoptat les mesures oportunes en relació amb la protecció i millora del 

medi ambient i la minimització, en el seu cas, de l’impacte ambiental, complint amb la corresponent 

normativa vigent. Durant l’exercici no ha realitzat inversions de caràcter mediambiental i així 

mateix, no s’ha considerat necessari registrar cap dotació per riscos i despeses de caràcter 

mediambiental, per no existir contingències relacionades amb la protecció i millora del medi 

ambient. 

 
16.- SUBVENCIONS DONACIONS I LLEGATS 

 
A continuació es detallen els saldos a 31 de desembre de 2021 i 2020, i els seus moviments durant l’exercici: 

 Saldo 
Altes Baixes Sanejament 

Saldo 

 01/01/2021 31/12/2021 

            

Subvencions de capital 565.120,26 98.365,33  (96.846,27) 566.639,32 

Donacions i llegats 0,00       0,00 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 565.120,26 98.365,33 0,00 (96.846,27) 566.639,32 

 

 

 Saldo 
Altes Baixes Sanejament 

Saldo 

 01.10.2020 31/12/2021 

            

Subvencions de capital 410.200,23 292.424,12   702.624,35 

Donacions i llegats 71.112,82       71.112,82 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 481.313,05 292.424,12 0,00 0,00 773.737,17 
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Exercici 2021 

 

 
2021 

  
DESTINACIÓ O 

ACTIVITATS ATORGAMENT 
INICIAL 

SALDO 
01.01.2021 

 TRASPÁS A 
RESULTAT 

SALDO 
31.12.21 

DESCRIPCIÓ SECTOR FINANÇADES Altes 2021 

  
              

SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL 

SUBVENC. DIPUTACIÓ EQ. INFORM. 
  

Remodelació: 4ª planta. 
          

Públic 196.973,40 148.619,25 0 (67.581,95) 81.037,30 

MAMOGRAF I LLITS Públic Mamògraf i llits 173.525,65 154.551,61 0 (21.765,13) 132.786,48 

DONACIO TAC CATSALUT Públic TAC cànon Medical 231.509,30 201.034,58 30.474,72 (30.955,47) 200.553,83 

DONACIO CATSALUT EQUIP COVID Públic Equipaments COVID 60.914,82 60.914,82 0 (6.091,49) 54.823,33 

RX DIGITAL Públic Radiologia digital 739.462,97 0,00 0 0 0,00 

SUB. CATSALUT PROJ. SAVAC 2021 Públic   25.705,85   25.705,85 (926,95) 24.778,90 

SUBVENCIÓ PERT Públic   63.182,21   63.182,21   63.182,21 

DONACIÓ  EQUIPS MEDIC CATSA'21 Públic   9.477,27   9.477,27   9.477,27 

TOTAL     1.500.751,47 565.120,26 128.840,05 (127.320,99) 566.639,32 

                

DONACIONS               

LLEGAT PIS PASSEIG PAU 21 Privat Donatiu 71.112,82 0 0 0 0,00 

TOTAL     71.112,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

      1.571.864,29 565.120,26 128.840,05 -127.320,99 566.639,32 

 

 

El llegat del pis passeig de la Pau, no ha estat finalment transferit a SCC, i ha restat com a patrimoni de la Fundació Hospital Sant 
Bernabé. 
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Exercici 2020 

 

 

  
DESTINACIÓ O 

ACTIVITATS ATORGAMENT 
INICIAL 

SALDO 
INICIAL 2020 

   
SALDO 

FINAL 2020 
DESCRIPCIÓ SECTOR FINANÇADES ALTES 2020 

TRASPÁS A 
RESULTAT 

RETRO-
CESSIONS 

 
        

SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL 

SUBVENC. DIPUTACIÓ EQ. INFORM. 
  

Remodelació: 4ª planta. 
            

Públic 196.973,40 148.619,25 - - - 148.619,25 

MAMOGRAF I LLITS Públic Mamògraf i llits 173.525,65 154.551,61 - - - 154.551,61 

DONACIO TAC CATSALUT Públic TAC cànon Medical - - 231.509,30 - - 231.509,30 

DONACIO CATSALUT EQUIP COVID Públic Equipaments COVID - - 60.914,82 - - 60.914,82 

RX DIGITAL Públic Radiologia digital 739.462,97 107.029,37 - - - 107.029,37 

TOTAL     1.109.962,02 410.200,23 292.424,12 - - 702.624,35 

                  

DONACIONS                 

LLEGAT PIS PASSEIG PAU 21 Privat Donatiu 71.112,82 71.112,82 0.00 - - 71.112,82 

TOTAL     71.112,82 71.112,82 - - - 71.112,82 

  
                

DONACIONS 

DONATIUS COVID Privat Donatiu 5.660,74 - - 5.660,74 - - 

DONATIU FARMACIA COSP Privat Donatiu 3.503,74 - - 3.503,74 - - 

DONATIU MOSSOS Privat Donatiu (6.000,00) - - - (6.000,00) - 

SUBV PLURIANUALITAT Públic Plurianualitat 521.004,00 - - 521.004,00 - - 

TOTAL   0 524.168,48 - - 530.168,48 (6.000,00) - 

      1.705.243,32 481.313,05 292.424,12 530.168,48 - 773.737,17 
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17.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT. 

 
A data d’avui, l’emergència sanitària produïda per la pandèmia de COVID-19 continua vigent. La situació 
d'excepcionalitat durant aquest primer trimestre de l’exercici 2022 encara és present, tan pel que fa a 
l’activitat sanitària, com en la facturació CatSalut. Els efectes o resultats del tancament són difícilment 
predicibles a data de formulació dels presents comptes anuals. Si bé no s’ha produït i no es preveu que es 
produeixin situacions que requereixi modificar els registres comptables o ser informats a la memòria. 

 
 
 

18.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 
Salut Catalunya Central és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya.  

Es considera part vinculada al Servei Català de la Salut. 

 
El detall dels ingressos amb les entitats vinculades per als exercicis 2021 i 2020: 
 

Entitat 
 Facturació 

2021 
Saldo a 

31.12.2021 
 Facturació 

2020 
Saldo a 

31.12.2020 

          
Servei Català de la Salut (CatSalut) 23.663.328,27 5.214.395,91 6.028.269,02 3.503.940,50 
Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) 731.656,07 170.666,52 170.666,52 113.777,68 
Institut Català de la Salut (ICS) 135.082,00 26.205,00 29.500,00 29.084,00 

TOTAL 24.530.066,34 5.411.267,43 6.228.435,54 3.646.802,18 

 
 

18.2 Despeses amb parts vinculades. 

La despesa generada per les parts vinculades es la realitzada per la contractació de les bases als diferents 

hospitals i altres centres assistencials que pertanyen a Servei Català de la Salut o bé a d’Institut Català de la 

Salut. 

 
El detall de les despeses per entitat més significatives durant l’ exercici 2021 i 2020 
 

Entitat  Facturació 2021 
Saldo a 

31.12.2021 
 Facturació 

2021 
Saldo a 

31.12.2021 

Hospital de la Sta. Creu i St. Pau 384.080,43 186.128,73 444.328,56 314.367,19 

Banc de Sang i Teixits 185.215,68 61.896,79 147.239,31 67.515,66 

Consorci Sanitari de Terrassa 9.695,72 2.968,19 5.923,17 3.663,18 

Hospital Clínic de Barcelona 0 0 5295,84 3594,31 

Hospital Vall d'Hebron 3.390,34 0 2.615,67 1003 

Hospital Sant Joan de Déu 15.003,00 3.464,00 344,00 130,00 

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) 300,11 14,51 285,6 285 

TOTAL 597.685,28 254.472,22 606.032,15 390.558,34 
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18.3 Finançament amb Entitats Vinculades 

 
En data 23 de novembre de 2020 l’entitat va entrar en el Sistema de Gestió de Tresoreria Corporativa de la 
Generalitat de Catalunya, també anomenat sistema Cash-Pooling què consisteix en la centralització dels 
moviments de tresoreria de la Generalitat mitjançant un compte únic en el qual es realitza a un traspàs diari 
de tots els saldos positius i negatius dels comptes de les empreses publiques adscrites al sistema “Cash-
Pooling”. Aquest sistema permet aprofitar els excedents de tresoreria de les empreses per tal de minorar les 
despeses financeres (comissions i interessos) de la Generalitat de Catalunya. 

 
A 31 de desembre de 2021 SCC tenia un saldo creditor per valor de 2.956.867,01 euros. 

 
 

18.4 Retribució dels Membres del Consell i Alta Direcció 

 
La Gerència l’exercici el Servei el Català de la Salut sense cap tipus de contraprestació. 

 

Durant l’exercici de 2021 i 2020, no han estat concedides bestretes ni crèdits als membres del Consell 

d’Administració, així com tampoc existeix cap obligació contreta en matèria de pensions ni assegurances de vida 

respecte els actuals ni anteriors membres del Consell. 

 

19.- ALTRA INFORMACIÓ 

 
19.1.-Nombre Mitjà de Personal Ocupat Durant l’Exercici. 

 

La xifra mitjana de personal ocupat a jornada completa durant l'exercici de 2021 i 2020  desglossat per categories 

professionals, correspon al següent detall: 

  2021 2020 

CATEGORIA LABORAL DONES  HOMES TOTAL  DONES  HOMES TOTAL  

              

Equip Directiu 4 0 4 4 0 4 

Titulats en Medicina 30 34 64 26 31 57 

Titulats en Farmàcia 2 0 2 2 0 2 

Titulats en Psicologia 0 1 1 0 1 1 

Altres Titulats Superiors 2 0 2 2 0 2 

Titulats en Infermeria 72 11 83 74 11 85 

Titulats en Treball Social 3 0 3 3 0 3 

Altres titulats grau mig 21 3 24 23 1 24 

Auxiliars Infermeria 65 4 69 63 10 73 

Portalliteres 0 12 12 1 6 7 

Altres (Tel/Ter) 10 4 14 10 4 14 

Personal Administració 37 9 46 36 11 47 

Personal Serveis Generals 4 11 15 4 8 12 

TOTAL 250 89 339 248 83 331 
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19.2.-Retribució als Auditors. 

 
Els honoraris professionals meritats pels auditors de l’entitat corresponents a l’auditoria de comptes anuals 
de l’exercici 2021 14.800 euros més IVA, de 6.480 euros més IVA a l’exercici 2020. 

 

 
20.- INFORMACIÓ SOBRE L’IMPACTE D’EMERGÈNCIA COVID EN LA MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS 2021. 

ARTICLE 14 DE L’ORDRE VEH/193/2020 DE 5 DE NOVEMBRE. 

 

D’acord amb l’Ordre VEH/193/2020, de 5 de novembre, per tal de realitzar el seguiment comptable de 
l'impacte pressupostari de l'emergència COVID-19, els comptes anuals corresponents a l’exercici 2020 de totes 
les entitats incloses en el perímetre de la Generalitat de Catalunya. 

A tancament de l’exercici 2021 de Salut Catalunya Central, el detall de les despeses directes derivades de la 
pandèmia i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos és el següent : 

 
 

DESPESA DIRECTA SANITÀRIA I SOCIOSANITÀRIA i EL SEU FINANÇAMENT (FITXER 85)   

(Dades en euros)   

TOTAL DESPESA MERITADA   
ESTIMADA   

I. TOTAL DESPESA SANITÀRIA 1.088.626,77 

I.1. Despesa de personal sanitari 519.571,07 

I.2. Despeses d'atenció hospitalària 142.302,54 

I.3. Despesa farmacèutica hospitalària 183.197,95 

Medicaments genèrics 15.207,58 
Medicaments biosimilars   
Resta de medicaments 167.990,37 

I.5. Despesa en productes sanitaris sense recepta mèdica o ordre de dispensació 233.555,21 

I.7.bis Transferències corrents a entitats APSEC Generalitat   

I.8. Altres despeses corrents 10.000,00 
I.9. Inversions   

III. TOTAL DESPESA 

TOTAL INGRESSOS 

IV. IMPACTE EN INGRESSOS 1.424.600,00 
IV.1 INGRESSOS PRESTACIÓ SERVEIS COVID CONCERTATS 1.424.600,00 
IV.2. TRANSFERÈNCIES COVID   
IV.3. ALTRES INGRESSOS COVID   
IV.3. MINORACIÓ INGRESSOS   

ACTIVITAT SANITÀRIA COVID 

Nombre Casos confirmats 216 
Nombre Casos confirmats encara en seguiment (no recuperats ni morts) 25 
Nombre Casos confirmats recuperats 173 
Nombre Casos confirmats morts 18 
Nombre dies d'estada hospitalària en UCI de casos confirmats   
Nombre dies d'estada hospitalària en unitats diferents d'UCI de casos confirmats 1972 
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El càlcul que s’ha tingut en compte per les despeses COVID ha estat el següent: 

 
 

1) Despesa de personal sanitari: els expedients contractats COVID i de la resta de treballadors, la part     de la 
jornada que ha estat dedicada a COVID. S’hi inclou la paga extra COVID liquidada als professionals. 

 
2) Despesa d’atenció hospitalària: del cost d’estada per línia productiva, pel total d’usuaris COVID positius al 
llarg del 2021. 

 
3) Despesa farmacèutica i en productes sanitaris sense recepta mèdica o ordre de dispensació: s’ha    llistat els 
articles considerats COVID. 

 
 

El càlcul que s’ha tingut en compte pels ingressos COVID ha estat el següent: 
 

1) Facturació activitat COVID: Facturació al CatSalut de tota l’activitat COVID, altes hospitalàries amb UCI i sense, 
estades sociosanitàries i estades de salut mental. L’import facturat per aquests conceptes és  de 1.424.600  
euros. 

 
2) Programa habilitació d’espais: No s’ha enregistrat cap import per aquest concepte a l’exercici 2021.  

 
No s’han tingut en compte ni com a ingrés, ni com a despesa els programes de recuperació d’activitat;  
 

 
21.- CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA 

A continuació es detalla per tipus de contracte, els imports adjudicats segons els diferents procediments establerts 
en la normativa vigent sobre contractació a l’exercici 2021: 
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Núm. Expedient Objecte del contracte Import estimat Tipus de 
contracte Durada Procediment Continuïtat 

/Inicial 
Import 
d’adjudicació 

Servei 
responsable 
(impulsor) 

Estat 
tramitació Adjudicatari 

SCC-01-2021 
Servei de Suport i manteniment 
de l’aplicació SAVAC. Integració 
a l’hospital de Berga (SCC) 

192.053,69 € Servei 2 anys 
Pròrroga 
(2anys) 

Obert  Continuïtat 192.053,69 € Sistemes de la 
Informació 

Adjudicat Savac 
Consultores 
SL 

SCC-02-2021 

Servei de neteja de l’Hospital 
Sant Bernabé e Berga, control de 
qualitat i recollida, transport, 
gestió i destrucció de 
documentació 

1.486.731,75 € Servei 2 anys.  
Pròrroga 
(2anys) 

Obert  Continuïtat  ----------- Serveis 
Generals 

Obertura 
d’Ofertes 

_______ 

SCC-03-2021 
Redacció de projectes per a la 
implantació d’un Servei 
d’Urgències, Vestidors i Base 
Assistencial del SEM 

Desestimat  

SCC-04-2021 Servei d’entreniment 
Pendent 

        

SCC-05-2021 Servei de Seguretat 
580.800,00 € Servei _______ __________ Continuïtat __________ Serveis 

Generals 
_________ _______ 

SCC-06-2021 

Subministrament de reactius, 
material fungible i equips 
analitzadors per a les 
determinacions analítiques en el 
servei de laboratori de SCC 

1.817.486,55 € Sub. 2 anys 
Pròrroga 
(2anys) 

Obert Continuïtat __________ Laboratori _________ _______ 

SCC-07-2021 Subministrament d’OCT pel 
servei d’oftalmologia 

Pendent - 
  Inicial 

 
Servei 
d’oftalmologia   

SCC-08-2021 
Servei de restauració, gestió de 
la cafeteria i màquines de 
vènding 

Pendent - 
  Continuïtat 

 
Serveis 
Generals   

SCC-09-2021 
Servei de redacció d’un projecte 
del servei d’urgències, vestidors 
i base assistencial SEM a 
l’Hospital 

120.559,00 € Servei 10 
mesos 

Obert Inicial 108.972,23 € Serveis 
Generals 

Adjudicat  Lot 1: 
Pinearq SLP 
Lot2:  E3G 
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CONTRACTES MENORS

NÚMERO DATA OBJECTE IMPORT (SENSE IVA)

01_21_CM 12/1/2021 Subministrament de sistema de trucada de les habitacions de la segons planta 1.240,00 €

02_21_CM 12/1/2021 Subministrament de cassette i IP del servei de radiologia 8.187,00 €

03_21_CM 1/2/2021 Servei de migració del Software DENARIO al núvol 960,00 €

04_21_CM 12/1/2021 Servei de lloguer de telèfon IP 31,50 €

05_21_CM 12/1/2021 Servei de configuració i ampliació de 7 externsions a la centraleta virtual 180,00 €

06_21_CM 1/2/2021 Subministrament de butaques per la primera planta 8.440,00 €

07_21_CM 5/2/2021 Subministrament de dos monitors Minitors Minray IPM 12 7.140,00 €

08_21_CM 3/2/2021 Subministrament de videolaringoscop 2.500,00 €

09_21_CM 22/2/2021 Subministrament de tovalloles amb logo a una trama 675,00 €

10_21_CM 2/2/2021 Obres d'amplicació de la solera, accessos i tancament perimetral de la central criogènica d'oxigen 3.612,30 €

11_21_CM 22/2/2021 Subministrament de dos transductors del cardiotocògraf Model 259A de la sala de parts 1.080,00 €

12_21_CM 23/2/2021 Subministrament de cadires d'oficina 4.449,65 €

13_21_CM 22/2/2021 Servei de llicència addicional Financer Avançat DIMONI 975,00 €

14_21_CM 22/2/2021 Subministrament de bates logotipades 1.269,00 €

15_21_CM 23/3/2021 Subministrament de llicència DATA i agrupador CGS-APR 7.655,47 €

16_21_CM 23/3/2021 Servei de SMS per garantir la doble autentificació a DENARIO 255,00 €

17_21_CM 23/3/2021 Servei de llicència, manteniment i consultoria 1.580,00 €

18_21_CM 23/3/2021 Servei de configuració de la signatura electrònica  dels documents ViDSigner a SAVAC. 2.227,50 €

19_21_CM 23/3/2021 Subminitrament d'òptica artroscòpia de Traumatologia 2.070,50 €

20_21_CM 23/3/2021 Subministrament de petit instrumen i aparatatge quirúrgic 3.623,69 €

21_21_CM 23/3/2021 Subministrament de muntura d'ulleres pel servei d'oftalmologia 160,00 €

22_21_CM 2/3/2021 Subministrament de pinces de laparoscòpia 826,00 €

23_21_CM 23/3/2021 Servei de suport per l'administració de la base de Dades Oracle 2.100,00 €

24_21_CM 23/3/2021 Subministrament de PC per un nou lloc de treball 921,49 €

25_21_CM 19/3/2021 Subministrament de marc per coL·locar documents 149,59 €

26_21_CM 9/3/2021 Subministrament de mànec de bisturí rodó per intervencions percutànies de traumatologia 81,76 €

27_21_CM PENDENT Subministrament de dos espèculums pel servei d'obstretícia 105,28 €

28_21_CM 19/3/2021 Subministrament de dos dispositius per col·locació de tubigrip 191,70 €

29_21_CM 19/3/2021 Subministrament d'un fotòfor pel servei d'otorrinolaringologia 1.880,00 €

30_21_CM 3/5/2021 Subministrament de coixins i coixineres 684,00 €
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31_21_CM 19/3/2021 Subministrament de mantes per l'hospital de dia d'oncologia 354,00 €

32_21_CM 19/3/2021 Subministrament de carro de cures per la tercera planta d'hospitalització 1.484,00 €

33_21_CM 19/4/2021 Servei de consultoria dins del projecte TELADOC 15.000,00 €

34_21_CM 24/3/2021 Subministrament de segell pel departament de RRHH 27,10 €

35_21_CM 30/3/2021 Subministrament de 8 pulsioxímetres (urgències i magatzem) 232,68 €

36_21_CM 31/3/2021 Subministrament de carros per la roba bruta de personal 450,00 €

37_21_CM 19/4/2021 Subministrament d'elements per la tercera planta hospitalització 328,90 €

38_21_CM 20/4/2021 Servei d'auditoria de situacio de gestió i organització 4.650,00 €

39_21_CM 15/4/2021 Servei de manteniment i suport SAVAC (3 mesos) 14.999,00 €

40_21_CM 19/4/2021 Subministrament de paral·leles per la 3era planta 750,00 €

41_21_CM 22/4/2021 Subministrament d'ajudes tècniques Salut Laboral 1.839,60 €

42_21_CM 19/4/2021 Subministrament d'ajudes tècniques Salut Laboral 2.852,60 €

43_21_CM 21/4/2021 Subministrament de bates Epi's 11.400,00 €

44_21_CM 21/4/2021 Subministrament de 7 monitors de constants 14.980,00 €

45_21_CM 21/4/2021 Subministrament de dispositiu per la connexió 4G al sistema informàtic dins del pla de contingència de comunicació del centre2.254,08 €

46_21_CM 3/5/2021 Subministrament de llicències de dos mòduls del programa DENARIO 5.440,00 €

47_21_CM 29/4/2021 Subministrament d'electrode de ganxo per quiròfan 193,00 €

48_21_CM 3/5/2021 Servei d'assessoria jurídica 8.800,00 €

49_21_CM 13/5/2021 Subministrament de tests per millorar els processos de selecció 374,30 €

50_21_CM 3/5/2021 Subministrament de làmpada per exploracions ginecològiques 180,00 €

51_21_CM 13/5/2021 Servei de consultoria i assessoria de qualitat ISO 9001 1.740,00 €

52_21_CM 13/5/2021 Subministrament d'elements per realitzar intervencions de baixa complexitat d'oftalmologia 565,00 €

53_21_CM 13/5/2021 Subministrament d'elements per realitzar intervencions de baixa complexitat d'oftalmologia 1.228,49 €

54_21_CM 13/5/2021 Subministrament d'elements per realitzar intervencions de baixa complexitat d'oftalmologia 190,00 €

55_21_CM 13/5/2021 Subministrament cable de llum - aparell de laparoscòpia 533,00 €

56_21_CM PENDENT Subministrament d'una unitat de refracció per a la consulta d'optometria 5.350,00 €

57_21_CM 26/5/2021 Subministrament de bateria per equipament electromèdic 516,75 €

58_21_CM 13/5/2021 Servei de postgrau en habilitat de maneig de pacient COVID-19 2.516,00 €

59_21_CM 17/6/2021 Subministrament de matalàs d'aire per intervencions artroscòpiques d'espatlla 423,96 €

60_21_CM 26/5/2021 Subministrament i instal·lació del cablejat de la planta 0 7.049,98 €
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61_21_CM 17/6/2021 Servei de parametrització i publicació del mòdul de vacunes HC3 3.150,00 €

62_21_CM 17/6/2021 Subministrament assecador de cabell 14,79 €

63_21_CM 26/5/2021 Subministrament de cadires d'oficina 1.635,00 €

64_21_CM 17/6/2021 Subministrament d'elements pel servei de rehabilitació 41,71 €

65_21_CM 17/6/2021 Subministrament d'elements pel servei de rehabilitació 29,40 €

66_21_CM 17/6/2021 Subminitrament de capturador d'imatges SDC Ultra de la Torre de traumatologia amb sistema DYCOM 9.755,84 €

67_21_CM 17/6/2021 Servei de instal·lació i parametrització del mòdul de pre-altes SAVAC 3.100,00 €

68_21_CM 17/6/2021 Servei de instal·lació i parametrització del mòdul d'agendes online 5.865,00 €

69_21_CM 17/6/2021 Servei de manteniment de FireWalls 3.997,64 €

70_21_CM 17/6/2021 Subministrament de pinça bipolar pel servei d'otorrino 781,95 €

71_21_CM 17/6/2021 Subminsitrament de mampares per l'àrea quirúrgica 2.560,00 €

72_21_CM 17/6/2021 Subministrament de llum pel cistoscopi (Quiròfan 0) 690,76 €

73_21_CM 17/6/2021 Subministrament de frigorífic pel servei de laboratori 369,00 €

74_21_CM 28/6/2021 Subministrament de 3 reposaus - Salut Laboral 137,76 €

75_21_CM 29/6/2021 subministrament de 3 cronòmetres-Servei Laboratori 24,33 €

76_21_CM 5/7/2021 Servei de software i programació per la interoperabilitat amb els centres Hospitalaris Vall d'Hebron, Hospital Clínic i Mútua de Terrassa3.402,00 €

77_21_CM 5/7/2021 Servei de software i programació per la publicació dels partes judicials a partir de IS3 3.500,00 €

78_21_CM 6/7/2021 Subministrament d'una cureta dermatològica 57,20 €

79_21_CM 6/7/2021 Servei de manteniment i suport SAVAC (3 mesos) 14.999,00 €

80_21_CM 22/7/2021 Subministrament d'elements quirúrgics per la torre de laparoscòpia - Servei de Cirurgia General 661,70 €

81_21_CM 22/7/2021 Subministrament d'elements quirúrgics per la torre de laparoscòpia - Servei de Cirurgia General 6.184,00 €

82_21_CM 9/7/2021 Servei de software d'integració peticionari de PCR del sistema de laboratori a SAVAC 840,00 €

83_21_CM 14/7/2021 Servei de manteniment dels servidors virtuals 14.896,60 €

84_21_CM 20/7/2021 Subministrament d'una caixa de bols amb espàtula pel servei de traumatologia 140,00 €

85_21_CM 20/7/2021 Servei de manteniment i instal·lació d'elements per evacuar les aigües de condensació del sistema de fred instal·lar al CPD21.030,00 €

86_21_CM 20/7/2021 Subministrament d'espèculum nasal pel servei d'urgències 169,90 €

87_21_CM 20/7/2021 Servei de manteniment software NETSUPPORT NOTIFY 151,20 €

88_21_CM 22/7/2021 Subministrament de 6 tauletes per la implantació de la signatura digital 1.935,00 €

89_21_CM 29/7/2021 Subministrament i col·locació d'elements per la conducció de les aigües de condensació de refrigeració del CPD2 630,00 €

90_21_CM 29/7/2021 Servei de manteniment del sistema de clima del CPD2 955,00 €

91_21_CM 28/7/2021 Subministrament de mesuradors CO2 i els seus encolatges de seguretat 1.824,60 €

92_21_CM 28/7/2021 Subministrament 2 culleretes volkman pel servei de dermatologia 89,44 €

93_21_CM 18/7/2021 Subministrament de bàscula per la segona planta d'hospitalització 22,36 €

94_21_CM 23/8/2021 subministrament de centrigufadora pel servei de laboratori 1.000,00 €

95_21_CM 20/8/2021 Subministrament de control d'accessos consultes externes i laboratori 9.660,39 €
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96_21_CM 13/10/2021 Servei de manteniment de software per la visualització i valoració d'imatges mèdiques 2.281,70 €

97_21_CM 13/10/2021 Subministrament de 3 telèfons mòbils 345,00 €

98_21_CM 18/10/2021 Subministrament de 5 cinturons de contenció per a butaca 120,30 €

99_21_CM 18/10/2021 Subministrament de dos armaris per guardar les claus dels armariets dels vestuaris de personal 225,86 €

100_21_CM 18/10/2021 Servei de manteniment dels 4 Switchos Huawei 934,00 €

101_21_CM 18/10/2021 Subministrament d'un equip de plans magnètics 350,00 €

102_21_CM 21/10/2021 Subministrament d'uniformes pel personal 356,48 €

103_21_CM 18/10/2021 Subministrament d'un aparell d'ultrasons pel servei de rehabilitació 1.573,00 €

104_21_CM 21/10/2021 Subministrament d'un suport de desinfecció del fibroscop 594,30 €

105_21_CM 19/5/2021 Subministrament d'agendes i dietaris 2022 363,70 €

106_21_CM 21/10/2021 Subminsitrament de 4 laringoscopis i els seus accessoris 1.140,00 €

107_21_CM 4/11/2021 Subministrament de pissarra blanca per la sala de reunions 5ena planta 56,32 €

108_21_CM 4/11/2021 Subministrament de sutures barbades com a part del protocol de pròtesis PRIF 8.200,00 €

109_21_CM 8/11/2021 Subminitrament d'una unitat de refracció per a la consulta d'Optometria 5.840,00 €

110_21_CM 4/11/2021 Subministrament de controls de qualitat pel servei de laboratori del centre 3.732,00 €

111_21_CM PENDENT Servei d'assessorament de defensa jurídica de Salut Catalunya Central 2.850,00 €

112_21_CM 22/12/2021 Subministrament d'equipament informàtic per dos llocs de treball 948,45 €

113_21_CM 17/11/2021 Subminitrament d'òptica per histeroscòpies diagnòstiques 1.888,89 €

114_21_CM 22/12/2021 Subministrament de làmpada per exploracions al servei d'urgències 358,10 €

115_21_CM 22/12/2021 Servei d'auditoria externa de renovació i seguiment ISO 9001_Servei Laboratori 2.370,00 €

116_21_CM 2/12/2021 Subminitrament de llicència i manteniment del productes ORACLE 3.912,09 €

117_21_CM 22/12/2021 Subministrament de llicència i manteniment del Holter CardioLight 2021 1.355,75 €

118_21_CM 22/12/2021 Subministrament de llicència i manteniment del software MIO 480,00 €

119_21_CM 22/12/2021 Subministrament de dues pinces de precisió per a intervencions oftalmològiques 984,72 €

120_21_CM 22/12/2021 Subministament de llicència i manteniment del programari X-Clinic Portal 5.580,00 €

121_21_CM 22/12/2021 Subministrament de carro reixat per l'àrea de quiròfan 250,00 €

122_21_CM 22/12/2021 Subministrament de quatre tauletes per l'àrea de quiròfan 1.160,00 €

123_21_CM 7/12/2021 Servei d'auditoria financera 2021 14.800,00 €

124_21_CM 22/12/2021 Servei de manteniment dels ECG 3.200,00 €

125_21_CM 23/12/2021 Servei de posada en marxa i formació així com el subminsitrament de les llicènceis del programari beHQueu (Gestor de cues)14.070,00 €

TOTAL 346.576,10 €
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22.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

 

Salut Catalunya Central (SCC) és una entitat jurídica íntegrament pública, dotada de personalitat jurídica 
pròpia, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereixi per a la realització de les seves 
finalitats  
 
Tal com es reprodueix en l’article 20 dels Estatuts de constitució de l’entitat,  el règim pressupostari, 
comptable i de control financer de l'entitat serà el que estableixi la normativa vigent per a les entitats del 
sector públic de la Generalitat.  
 
En tot cas, sempre que es compleixin els requisits establerts en l'article 68 de la Llei 7/2011, del 27 de juliol, 
de mesures fiscals i financeres, l'empresa pública gaudeix d'autonomia de gestió per a l'elaboració, 
aprovació i gestió dels pressupostos, així com per a l'aplicació del Pla general de comptabilitat establert pel 
Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, o el que el substitueixi, sens perjudici de seguir els plans 
parcials que es dictin per raó del desplegament de l'esmentat Reial decret, i per tal d'incorporar mecanismes 
de seguiment i control de l'execució del seu pressupost anual, del pla d'inversions anual i dels estats 
financers, mitjançant l'aprovació de bases d'execució del pressupost i altres instruments de gestió 
pressupostària. 
 

Essent l’exercici 2021 el primer exercici complet de funcionament de la nova entitat, s’ha vist afectada per 
un procés de reconversió que afecta tan a l’àmbit organitzatiu, com també administratiu d’adaptació 
progressiva als requeriments normatius propis d’una empresa pública. Aquest procés ha comportat 
dificultats importants en l’habitual procés de planificació econòmica, que han dificultat l’elaboració i 
aprovació d’un pressupost per aquest exercici 2021. En tan que no es disposa oficialment de pressupost, 
tampoc ha estat possible l’elaboració de la preceptiva liquidació pressupostaria per aquest exercici. 
 
No obstant, cal exposar que pel que respecta a l’exercici 2022, l’entitat disposa ja de pressupost oficialment 
aprovat, i inclòs en el marc general del pressupost de la Generalitat de Catalunya, així com de  Bases 
d’Execució de Pressupost, en les quals s'incorpora els mecanismes de seguiment i control de l'execució del 
pressupost anual, del pla d'inversions anual i dels estats financers. 
 
 
Berga, a 29 de juny de 2022 
 
 
 
 
 
 

Sra. Marta Chandre Jofré     Sra. Cristina Ortiz González 
Presidenta Consell d’Administració     Secretaria Consell d’Administració 
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