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Formulació de comptes anuals de l’exercici 2019. 



A) ACTIU NO CORRENT 191,44 362,95 A) PATRIMONI NET 153.887,65 152.541,58

A-1) Fons propis 9 153.887,65 152.541,58

I. Immobilitzat intangible 6 Ι. Fons dotacionals o fons socials 90.575,87 90.575,87

    1. Aplicacions informàtiques -                     -                         1. Fons social 90.575,87 90.575,87

II. Immobilitzat material 5 191,44 362,95 ΙI. Excedents d'exercicis anteriors 61.965,71 61.057,20

    1. Romanent 61.965,71 61.057,20

191,44 362,95

III.Excedent de l'exercici 3 1.346,07 908,51

B) ACTIU CORRENT 167.168,82 162.608,58 B) PASSIU CORRENT 13.472,61 10.429,95

I. Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats i altres comptes a cobrar 54.224,29 21.602,56  I. Deutes a curt termini 1.191,54 -                     

     1. Altres deutors 7 28.653,28 18.267,96      1. Amb entitats de crèdit 8 1.191,54 -                     

     2. Altres crèdits amb les Administracions 

Públiques 11 25.571,01 3.334,60

 II. Deutes amb entitats del grup i associades a 

curt termini 8 i 13 245,40 1.146,14

III. Creditors per activitats i altres comptes a 

pagar 12.035,67 9.283,81

II. Efectiu i altres actius líquids equivalents 112.944,53 141.006,02      1. Proveïdors 8 3.608,44 994,64

      1. Tresoreria 112.944,53 141.006,02      2. Personal 8 3.020,28 2.973,53

     3. Passius per impost corrent i altres deutes

         amb les Administracions Públiques 11 5.406,95 5.315,64

TOTAL ACTIU (A+B) 167.360,26 162.971,53 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B) 167.360,26 162.971,53

La memòria adjunta forma part dels comptes anuals

    1. Mobiliari i equips per a processament 

d'informació

PATRIMONI NET I PASSIU2019

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'HEMOFÍLIA

Balanços abreujats a 31 de desembre de 2019 i 2018
(Euros)

ACTIU 

Notes de 

la 

memòria

Notes de 

la 

memòria
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20182018 2019



1.  Ingressos per les activitats 179.980,02 172.623,90

    a) Vendes i prestacions de serveis 12.e 10.508,01 24.155,00

    b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 12.f 13.964,30 14.501,30

    c) Subvencions oficials a les activitats 10.a 46.361,01 45.525,95

    d) Donacions i altres ingressos per a les activitats 10.a 109.146,70 88.441,65

2. Ajuts concedits i altres despeses -2.171,10 -1.816,29

    a) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern 14.a -2.171,10 -1.816,29

3. Aprovisionaments 12.a -4.435,63 -3.843,16

    a) Consums i deteriorament d'existències -2.865,63 -2.810,45

    b) Treballs realitzats per altres entitats -1.570,00 -1.032,71

4. Despeses de personal 12.b -85.390,87 -83.883,12

5. Altres despeses d'explotació 12.c -86.151,00 -81.808,13

    a) Serveis exteriors -85.718,68 -81.524,50

        a.1) Reparacions i conservació -419,92 -128,89

        a.2) Serveis professionals independents -24.523,63 -25.681,68

        a.3) Transports -4.394,10 -3.826,18

        a.4) Primes d'assegurances -516,37 -346,67

        a.5) Serveis bancaris -1.340,13 -1.057,85

        a.6) Publicitat, propaganda i relacions públiques -2.574,24 -430,76

        a.7) Subministraments -4,50 -215,89

        a.8) Altres serveis -51.945,79 -49.836,58

    b) Tributs -432,32 -283,63

6. Amortització de l'immobilitzat 5 -171,51 -182,96

7.  Altres resultats 12.d -313,84 -181,73

I ) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7) 1.346,07 908,51

II ) RESULTAT FINANCER -                     -                     

III ) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 1.346,07 908,51

8. Impostos sobre beneficis 11.b -                     -                     

IV ) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III+8) 1.346,07 908,51

2018

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'HEMOFÍLIA

(Euros)

(Deure) Haver
Notes de la 

memòria

Comptes de resultats abreujats corresponents als exercicis acabats el 31 de desembre de 2019 i 2018

Número de registre 8948   NIF: G 58545617

2019

La memòria adjunta forma part dels comptes anuals



90.575,87 47.996,13 13.061,07 151.633,07

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

90.575,87 47.996,13 13.061,07 151.633,07

-              -                   908,51 908,51

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net -              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              13.061,07 -13.061,07 -                      

90.575,87 61.057,20 908,51 152.541,58

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

90.575,87 61.057,20 908,51 152.541,58

-              -                   1.346,07 1.346,07

II.Total ingressos i despeses reconegudes en el patrimoni net -              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              -                   -                       -                      

-              908,51 -908,51 -                      

90.575,87 61.965,71 1.346,07 153.887,65

A) SALDO, FINAL DE L' ANY 2017

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L'HEMOFÍLIA

Estats abreujats de canvis en el patrimoni net corresponents als exercicis acabat el 31 de 

desembre de 2019 i 2018

(Euros)

Número de registre 8948   NIF: G 58545617

TOTAL

Excedents 

d'exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici
Fons social

C) SALDO, FINAL DE L' ANY 2018

      1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

      2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

      3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

      4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

I.  Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors

II. Ajustaments per errors 2017 i anteriors

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2018

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net

IV. Altres variacions del patrimoni net

E) SALDO, FINAL DE L' ANY 2019

      1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

      2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

      3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors

      4. Altres aportacions

I.  Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors

D) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019

I. Excedent de l'exercici

III. Operacions de patrimoni net
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1.-  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA (d'ara endavant, l'Entitat) es va 

constituir a Barcelona l'any 1976. Es troba inscrita en el Registre d’Associacions 

del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 8948 i 

està reconeguda com d’Utilitat Pública per acord del Consell de Ministres del 7 

d’octubre de 1986. 
 

L’Entitat es troba subjecte a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi 

Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 49/2002, de 23 de 

desembre de “Régimen Fiscal de las Entidades sin Ánimo de Lucro y de los 

Incentivos Fiscales al Mecenazgo”. 
 

L’objecte principal el constitueixen totes aquelles activitats relacionades directa o 

indirectament amb l’hemofília i amb altres deficiències hereditàries de factors de 

coagulació per a la seva vigilància, control, formació, assessorament, informació, 

col·laboració, assistència i divulgació. Així mateix, també es tindrà cura de la 

protecció de la salut en general, tant pel que fa pròpiament als assumptes sanitaris 

dels seus associats, com pel que fa als aspectes socials i psicològics. 
 

Durant el present exercici les activitats principals que ha desenvolupat l’Entitat han 

estat les següents: 

 

1. HEMOFILIA? INFORMA’T! TROBAREM SOLUCIONS 

- Acollida a noves famílies amb infants amb hemofília 

- Seguiment de les necessitats informatives de les famílies. Apoderament. 

- Atenció a dones portadores i afectades de coagulopaties 

- Edició de publicacions específiques 

- Celebració del dia Mundial de l’Hemofília 

 

2. NO ESTÀS SOL FEM PINYA 

- Grup de pares i mares 

- Grup d'infants i joves 

- Grup d'avis, àvies i altres familiars 

 

3. SERVEIS D'ATENCIÓ A LES PERSONES AMB COAGULOPATIES 

CONGÈNITES I LES SEVES FAMÍLIES 

- Servei a càrrec d'assistent social 

- Servei d'atenció pedagògica 

- Servei d'atenció domiciliària 
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- Col·laboracions per la inserció laboral de persones amb hemofília i discapacitat 

- Assessorament en temes jurídics i fiscals 

- Teràpies complementàries: Nidra Ioga 

- Trobada intergeneracional 

 

4. PROGRAMA DE SENSIBILITZACIÓ I DIFUSIÓ          

- Organització de la XI jornada d'actualització sobre l'hemofília 

- Actualització pàgina web      

- Colònies integradores per a infants amb hemofília 

- Esquí de fons adaptat per a infants i joves amb hemofília 

- S’ha col·laborat amb la Fundació Privada Catalana de l’Hemofília i la Fundación 

ONCE en un projecte que porta per títol “Campanya de sensibilització i difusió 

de les coagulopaties congènites a Catalunya”. 

 

5. FORMACIÓ, INVESTIGACIÓ I COL•LABORACIONS. PRESENTS AL 

MÓN 

- Participació activa a congressos, jornades de formació, sessions informatives 

tallers i seminaris. 

- Col•laboracions i aliances amb altres entitats, Consell consultiu de pacients, 

Xarxa de famílies cuidadores i Federació Mundial d’Hemofília 
 

Els usuaris de l’activitat de l’Entitat són, principalment, les persones  afectades 

directa o indirectament per l’hemofília i  altres deficiències hereditàries de factors 

de coagulació. 
 

El seu domicili social radica a Barcelona, carrer Via Laietana, 57.  
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2.-  BASES DE PRESENTACIÓ DELS  COMPTES ANUALS  
 

a) Imatge fidel 
 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de l’Entitat, 

i es presenten d’acord amb l’establert en el Decret 259/2008, de 23 de desembre, 

pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya i en les disposicions 

legals en matèria comptable obligatòries amb l’objectiu de mostrar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’Entitat. 

 

b) Principis comptables 
 

Els principis i criteris comptables aplicats per a l’elaboració d’aquests comptes 

anuals són els que es resumeixen en la Nota 4 d’aquesta memòria. Tots els 

principis comptables obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació 

financera i els resultats s’han aplicat en l’elaboració d’aquests comptes anuals. 

 

c) Comptes anuals 
 

D’acord amb la legislació vigent, l’Entitat podria presentar els seus comptes 

anuals segons el model simplificat, si bé ha optat per presentar la informació 

seguint el model abreujat de comptes anuals. 
 

d) Comparació de la informació  
 

No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici 

amb les del precedent.  
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3.-  APLICACIÓ DELS RESULTATS 
 

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici finalitzat a 31 de desembre de 

2019 i 2018, formulada per la Junta Directiva, és la següent: 

2019 2018

Base de repartiment:

Excedent de l'exercici 1.346,07 908,51

Aplicació:

Romanent 1.346,07 908,51

Euros

 
 

4.-  NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 

Els principals principis comptables i normes de valoració utilitzats per a la 

preparació dels comptes anuals adjunts són els següents: 
 

a) Immobilitzat intangible 
 

L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost d’adquisició i, 

posteriorment, es valora al seu cost, minorat per la corresponent amortització 

acumulada (calculada en funció de la seva vida útil) i de les pèrdues per 

deteriorament que, en el seu cas, hagi experimentat. Els actius intangibles amb 

vida útil indefinida no s’amortitzen, però es sotmeten, almenys un cop a l’any a 

un test de deteriorament. 
 

- Les aplicacions informàtiques es valoren al seu cost d’adquisició i 

s’amortitzen linealment durant el període de 5 anys en que es preveu la seva 

utilització. Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es 

consideren com a despesa en el moment que es produeixen. 

b) Immobilitzat material 
 

L’immobilitzat material es comptabilitza al seu cost d’adquisició, que inclou 

totes les despeses addicionals  directament relacionades amb els elements de 

l’immobilitzat adquirits, incloent-hi les despeses financeres que fossin 

directament atribuïbles a l’adquisició de l’actiu, sempre que requereixin d’un 

període de temps superior a un any per a estar en condicions d’ús. De l’esmentat 

cost d’adquisició es dedueix l’amortització acumulada i qualsevol pèrdua per 

deteriorament experimentada. 
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Les depeses d’ampliació, modernització o millores que representin un augment 

de la productivitat, capacitat o eficiència, o un allargament de la vida útil dels 

béns, es capitalitzen com major cost dels corresponents béns. Al contrari, les 

despeses de reparació i manteniment incorreguts durant l’exercici s’imputen a 

resultats.  
 

L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre 

valors de cost, seguint el mètode lineal, aplicant els següents coeficients en 

funció de la vida útil: 

 

Coeficients

Mobiliari 10%

Equips  informàtics 25%

 
 

c) Deteriorament de valor de l’immobilitzat material i intangible 
 

En la data de cada balanç o sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, 

l’Entitat revisa els imports en llibres dels seus actius materials i intangibles  per 

a determinar si existeixen indicis que aquests actius  hagin sofert una pèrdua per 

deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici, l'import recuperable de 

l'actiu es calcula a l'objecte de determinar l'abast de la pèrdua per deteriorament 

de valor (si n’hi hagués). En cas que l'actiu no generi fluxos d'efectiu per ell 

mateix que siguin independents d'altres actius, l’Entitat  calcularà l'import 

recuperable de la Unitat Generadora d'Efectiu a la qual pertany l'actiu. 
 

 

L'import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de 

venda i el valor en ús. 
 

Per a estimar el valor en ús, l’Entitat prepara les previsions de fluxos de 

tresoreria futurs abans d'impostos, descomptant-los al seu valor present utilitzant 

tipus de descompte que reflecteixin les estimacions actuals del mercat de la 

valoració temporal dels diners i dels riscos específics associats amb l'actiu. Per  

aquells actius que no generen fluxos de tresoreria altament independents, 

l'import recuperable es determina per a les unitats generadores d'efectiu a les 

quals pertanyen els actius valorats. 
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Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius o, si escau, 

per a les unitats generadores d'efectiu que els incorporen, quan el seu valor 

comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per 

deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats, i es reverteixen, 

excepte en el cas de procedir d'un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les 

estimacions utilitzades per a determinar l'import recuperable. La reversió d'una 

pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats, amb el límit 

que el valor comptable de l'actiu després de la reversió no pot excedir l'import, 

net d’amortitzacions, que figuraria en llibres si no s’hagués reconegut 

prèviament l'esmentada pèrdua per deteriorament. 
 

d) Actius financers i passius financers 
 

Actius financers 
 

Els actius financers es reconeixen en el balanç quan es porta a terme la seva 

adquisició i es registren inicialment al seu valor raonable, incloent en general els 

costos de l’operació, amb excepció dels actius financers mantinguts per a 

negociar, en els quals els costos de la transacció que els siguin directament 

atribuïbles es reconeixeran en el compte d resultats de l’exercici. 

 

Els actius financers mantinguts per l’Entitat es classifiquen com: 
  

- Actius financers a cost amortitzat: correspon a crèdits comercials originats 

per l’Entitat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis directament i el 

cobrament dels quals és de quantia determinada o determinable i no es 

negocien en un mercat actiu. Posteriorment es valoren al seu cost amortitzat 

reconeixent en el compte de resultats els interessos meritats en funció del seu 

tipus d’interès efectiu. Quan el venciment d’aquests actius és inferior a un any 

es valoren pel seu valor nominal. Les corresponents pèrdues per 

deteriorament es doten en funció del risc que presentin les possibles 

insolvències pel que fa al seu cobrament. 
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Deteriorament d’actius financers 
  

L’import recuperable dels actius financers es calcula com el valor present dels 

fluxos futurs de tresoreria estimats, descomptats al tipus d’interès efectiu 

original. Les inversions a curt termini no es descompten. Les pèrdues per 

deteriorament corresponents a aquests actius es registren en el compte de 

resultats, i reverteixen en el cas que l'increment posterior de l'import recuperable 

pugui ser relacionat de forma objectiva amb un fet ocorregut amb posterioritat al 

moment en el qual la pèrdua per deteriorament va ser reconeguda. 

 

Passius financers 

  

Els passius financers es reconeixen inicialment al seu valor raonable menys els 

costos de la transacció atribuïbles. Posteriorment al seu reconeixement inicial, 

els passius financers es comptabilitzen al seu valor amortitzat registrant la 

diferència entre el cost i el valor de rescat en el compte de resultats sobre el 

període de durada del préstec en funció del tipus d’interès efectiu del passiu. 

 

Els passius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir de la data del 

balanç es classifiquen com corrents, mentre que aquells amb venciment superior 

es classifiquen com passius no corrents. 
  

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

comercials amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 

d’interès contractual, inclosos els dèbits amb les Administracions Públiques, es 

valoren pel seu valor nominal. 
 

e) Efectiu i altres mitjans líquids equivalents 
 

L’efectiu i altres mitjans líquids equivalents comprenen l’efectiu en caixa i bancs 

i els dipòsits i altres actius financers amb un venciment no superior a tres mesos 

des de la data d’adquisició o constitució, sempre que no estiguin subjectes a 

variacions significatives de valor per les seves característiques intrínseques. 

 

f) Impostos sobre beneficis 
 

L’Entitat està acollida al règim fiscal de la Llei 49/2002,  de 23 de desembre, de 

"Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de Incentivos Fiscales 

al Mecenazgo" i en conseqüència exempta de tributació de l’Impost sobre 

Societats.  
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Aquesta exempció no inclou els rendiments obtinguts a partir de l’exercici d’una 

activitat classificada com a econòmica aliena a l’objecte o finalitat de l'Entitat. 

En aquest cas la despesa per l’Impost sobre Societats de l’exercici es calcularia 

en relació al resultat econòmic de les esmentades activitats abans d’impostos i 

aquest s’incrementaria o disminuiria, segons correspongui, amb les diferències 

“permanents” o “temporàries” a efectes de determinar l’impost meritat en 

l’exercici. El tipus de gravamen aplicable a les operacions no exemptes és del 

10%. 

 

g) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos 

 

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents 

i no corrents, així com dels serveis, que siguin objecte de les operacions 

gravades per l'impost. 

  

Les regles sobre l'IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre 

impost indirecte suportat en l’adquisició de béns o serveis, que no siguin 

recuperables directament de la Hisenda Pública. 

 

h) Ingressos i despeses  
 

       Els ingressos i despeses  es registren comptablement en funció del període de 

meritament amb independència de la data de cobrament o pagament. 
 

Els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació cobrada o a 

cobrar i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 

en el marc ordinari de l’activitat, menys descomptes, IVA i altres impostos. 
 

Les vendes de bens es reconeixen quan s’han transferit al comprador tots els 

riscos i beneficis significatius inherents a la propietat dels béns. 
 

Els ingressos ordinaris associats a la prestació dels serveis es reconeixen 

igualment considerant el grau de realització de la prestació a la data del balanç 

sempre i quan el resultat de la transacció pugui ésser estimat amb fiabilitat. 

 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en 

funció del principal pendent de cobrament i el tipus d’interès efectiu aplicable, 

que es el tipus que iguala exactament els futurs rebuts en efectiu estimats al llarg 

de la vida prevista de l’actiu financer amb l’import en llibres net de l’esmentat 

actiu. 
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i) Despeses de personal 

 

Excepte en el cas de causa justificada, l’Entitat està obligada a indemnitzar als 

seus treballadors quan són acomiadats. Davant l’absència de qualsevol necessitat 

previsible de finalització anormal del treball i atès que no reben indemnitzacions 

aquells treballadors que es jubilen o cessen voluntàriament de la seva feina, els 

pagaments per indemnització, quan sorgeixen, es carreguen com a despesa en el 

moment que es produeixen. 

 

j) Transaccions entre parts vinculades 
 

A efectes de presentació dels comptes anuals, s’entendrà que una altra entitat 

forma part del grup quan totes dues estiguin vinculades per una relació de 

control, directa o indirecta, anàloga a la prevista en l’article 42 de Codi de 

Comerç per als grups de societats o quan les empreses estiguin  controlades per 

qualsevol mitjà per una o vàries persones físiques o jurídiques que actuïn 

conjuntament o es trobin sota direcció única per acords o clàusules estatutàries. 

Les operacions entre empreses del mateix grup, amb independència del grau de 

vinculació entre les empreses del grup participants, es comptabilitzaran d’acord 

amb les normes generals. 

 

En conseqüència, amb caràcter general, els elements objecte de la transacció es 

comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el 

preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable,  la diferència haurà 

de registrar-se atenent a la realitat econòmica de l’operació. La valoració 

posterior es realitzarà d’acord amb  allò previst en les corresponents normes. 

 

k) Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats per les activitats s’imputen a resultats en 

funció de la seva meritació, independentment de la data de cobrament. 

 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoraren pel valor 

raonable de l’import concedit i les de caràcter no monetari  o en espècie es 

valoren pel valor raonable del bé o servei rebut. 
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Subvenciones, donacions i llegats no reintegrables 

 

Es comptabilitzen inicialment, amb caràcter general com un ingrés directament 

imputable al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats atenent a la 

seva finalitat: 

 

- Quan es concedeixen per assegurar una  rendibilitat mínima o compensar 

dèficit d’explotació s’imputen com ingressos de l’exercici en que es 

concedeixen. 
 

- Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques s’imputen com 

ingressos en el mateix exercici en el que es meritin les despeses que estiguin 

finançant. 
 

- Quan es concedeixen sense assignació a alguna finalitat específica 

s’imputen com ingressos del l’exercici en que es reconeguin. 
 

- Quan es concedeixen per a finançar la cancel·lació de deutes s’imputen a 

ingressos de l’exercici en que es produeixi aquesta cancel·lació, excepte 

quan s’atorguin en relació a una finalitat específica, en aquest cas la 

imputació es realitzarà en funció de l’amortització del bé finançat. 
 

- Quan es concedeixin per adquirir actius de l’immobilitzat intangible, 

material, i inversions immobiliàries, s’imputen com a ingressos en l’exercici 

en proporció a la dotació de l’amortització efectuada en aquest període per 

als esmentats elements o en el cas de produir-se la seva venda, correcció 

valorativa per deteriorament o baixa del balanç. 
 

 

No obstant les subvencions, donacions i llegats no reintegrables rebuts 

directament per a incrementar el fons dotacional de l’Entitat o per a compensar 

dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos i es registren 

directament en els fons propis de l’Entitat, independentment del tipus de 

subvenció, donació o llegat que es tracti. 
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Subvencions, donacions i llegats  reintegrables 

 

Es registren com a passius de l’Entitat fins que adquireixi la condició de no 

reintegrable. A aquests efectes, es considera  no reintegrables quan existeixi un 

acord individualitzat de concessió a favor de l’Entitat, es compleixin les 

condicions establertes per a la seva concessió i no existeixin dubtes raonables 

sobre la recepció de subvenció, donació i llegat. 

 

 

5.-  IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als 

exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2019 i 2018  és el següent: 

Saldo a Saldo a

31.12.18 31.12.19

Cost:

Mobiliari 12.582,02 -                -                12.582,02

Equips per a processament d'informació 19.520,05 -                19.520,05

32.102,07 -                -                32.102,07

Amortització acumulada:

Mobiliari -12.582,02 -                -                -12.582,02

Equips per a processament d'informació -19.157,10 -171,51 -                -19.328,61

-31.739,12 -171,51 -                -31.910,63

Saldo net 362,95 191,44

Saldo a Saldo a

31.12.17 31.12.18

Cost:

Mobiliari 12.582,02 -                -                12.582,02

Equips per a processament d'informació 19.079,05 441,00 -                19.520,05

31.661,07 441,00 -                32.102,07

Amortització acumulada:

Mobiliari -12.262,76 -                -319,26 -12.582,02

Equips per a processament d'informació -19.293,40 -182,96 319,26 -19.157,10

-31.556,16 -182,96 -                -31.739,12

Saldo net 104,91 362,95

Euros

Altes Traspassos

Euros

Altes Traspassos

 

 

La totalitat de l’immobilitzat material està afecte directament a les activitats de 

l’Entitat i està situat dins el territori de Catalunya. 
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En l’exercici 2018 es va fer una reclassificació comptable de l’amortització 

acumulada, ja que tot el mobiliari estava totalment amortitzat però comptablement 

constava una part de l’amortització acumulada de mobiliari a la dels equips per a 

processament d’informació. 
 
 

a) Béns completament amortitzats 
 

A 31 de desembre de 2019 i 2018, un detall de valor de cost dels actius totalment 

amortitzats és el següent: 
 

2019 2018

Mobiliari 12.582,02 12.582,02

Equips per a processament d'informació 18.735,05 18.735,05

31.317,07 31.317,07

Euros

 
 

 

 6.-   IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

La composició i el moviment d’aquest capítol dels balanços adjunts per als 

exercicis anuals acabats a 31 de desembre de 2019 i 2018 és el següent: 

Saldo a Saldo a

31.12.18 31.12.19

Cost:

Aplicacions informàtiques 1.987,75 -              1.987,75

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques -1.987,75 -              -1.987,75

Saldo net -              -              

Euros

Altes
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Saldo a Saldo a

31.12.17 31.12.18

Cost:

Aplicacions informàtiques 1.987,75 -              1.987,75

Amortització acumulada:

Aplicacions informàtiques -1.987,75 -              -1.987,75

Saldo net -              -              

Euros

Altes

 
 

 

A 31 de desembre de 2019 i 2018, la totalitat de l’immobilitzat intangible està 

totalment amortitzat. 
 

 

7.-  ACTIUS FINANCERS 

 

Un detall de les categories i classes dels actius financers, sense incloure els saldos 

amb les Administracions Públiques i l’Efectiu i altres actius líquids equivalents, 

dels balanços adjunts, segons normes de registre i valoració, és el següent: 

Classes

Categories

2019 2018

28.653,28 18.267,96

Instruments financers a curt 

termini

Crèdits,  Derivats,  Altres

Actius financers a cost amortitzat  
 

Durant el present exercici i l’anterior, no s’han produït traspassos o 

reclassificacions entre les diferents categories d’actius financers. 

 
 

a) Actius financers a cost amortitzat 
 

Dins d’aquesta categoria d’actius financers es registren els següents epígrafs dels 

balanços  adjunts: 
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2019 2018

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats

i altres comptes a cobrar

Deutors per donacions concedides 23.445,38 13.227,76

Bestretes a proveïdors 5.198,70 5.031,00

Altres deutors 9,20 9,20

28.653,28 18.267,96

Euros

Instruments financers a curt 

termini

 
 

Deutors per donacions concedides 
 

Uns imports de 23.445,38 euros l’any 2019 i 13.227,76 euros l’any 2018 de 

deutors corresponen als imports pendents de cobrament per donacions 

concedides. 
 

Un detall de l’evolució dels saldos de socis i deutors per donacions concedides 

de l’activitat durant els exercicis 2019 i 2018 ha estat el següent: 

Saldo a Saldo a

31.12.18 31.12.19

Deutors per donacions concedides 13.227,76 109.146,70 98.929,08 23.445,38

Saldo a Saldo a

31.12.17 31.12.18

Deutors per donacions concedides 21.286,82 88.441,65 96.500,71 13.227,76

Euros

Altes Baixes

Euros

Altes Baixes

 

Bestretes a proveïdors 
 

Les bestretes a proveïdors es corresponen a pagaments a comptes de reserva de 

les Colònies. 
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8.-  PASSIUS FINANCERS 
 

Un detall de les categories i classes dels passius financers, sense incloure els saldos 

amb les Administracions Públiques, dels balanços adjunts, segons normes de 

registre i valoració, és el següent: 

Classes

2019 2018 2019 2018 2019 2018

1.191,54 -             6.874,12 5.114,31 8.065,66 5.114,31Passius financers a cost 

Instruments financers a curt termini Total

Categories

Deutes amb entitats de 

crèdit
Derivats, Altres   

 

Durant el present exercici i l’anterior, no s’han produït traspassos o 

reclassificacions entre les diferents categories de passius financers. 
 

a) Passius financers a cost amortitzat 
 

Dins d’aquesta categoria de passius financers es registren els següents epígrafs 

dels balanços adjunts: 

2019 2018

Passiu corrent
Passiu 

corrent

Deutes amb entitats de crèdit 1.191,54 -             

Compte corrent amb Fundació Hemofília (veure nota 13) 245,40 1.146,14

Proveïdors 3.608,44 994,64

Personal (remuneracions pendents de pagament) 3.020,28 2.973,53

8.065,66 5.114,31

Euros

 
 

Els deutes amb entitats de crèdit de l’exercici 2019 corresponen al saldo disposat a 

31 de desembre de la targeta de crèdit. 
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9.- FONS PROPIS 
 

Un detall del moviment dels fons propis de l’Entitat durant els exercicis 2019 i 

2018 ha estat el següent: 

Fons Social Romanent
Excedent de 

l'exercici

Total

90.575,87 47.996,13 13.061,07 151.633,07

Aplicació del resultat:

- Traspassos -               13.061,07 -13.061,07 -               

Resultat de l'exercici 2018 -               -                     908,51 908,51

90.575,87 61.057,20 908,51 152.541,58

Aplicació del resultat:

- Traspassos -               908,51 -908,51 -               

Resultat de l'exercici 2019 -               -                     1.346,07 1.346,07

90.575,87 61.965,71 1.346,07 153.887,65

Euros

Saldo a 31 de desembre de 2017

Saldo a 31 de desembre de 2018

Saldo a 31 de desembre de 2019  
 

 

10.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

a) Subvencions, donacions i llegats vinculats directament a les activitats 
 

Un detall del moviment de les subvencions i donacions rebudes vinculades 

directament a les activitats de l’entitat són les següents: 
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Entitat Programa

Saldo a 

31.12.18 Altes

Imputació a 

resultats

Saldo a 

31.12.19

Subvencions

Ajuntament de Barcelona Colònies inclusives per infants amb hemofilia -         4.500,00 4.500,00 -         

Ajuntament de Barcelona

Programa: Hemofília? Informa't. Trobarem 

solucions -         2.500,00 2.500,00 -         

Ajuntament de Barcelona Programa: No estàs Sol: fem pinya -         4.000,00 4.000,00 -         

Ajuntament de Barcelona
Programa: Promoció de l'esport amb persones amb 

hemofília -         1.000,00 1.000,00 -         

Diputació de Barcelona Colònies inclusives per infants amb hemofilia -         1.009,44 1.009,44 -         

Generalitat de Catalunya

Suport a la integració dels infants i joves amb 

hemofília -         5.640,97 5.640,97 -         

Generalitat de Catalunya

Programa: Hemofília? Informa't. Trobarem 

solucions -         10.920,00 10.920,00 -         

Generalitat de Catalunya

Programes d'atenció integral dirigits a la promoció 

de l'autonomia personal de les persones amb 

Hemofilia -         7.000,00 7.000,00 -         

Generalitat de Catalunya

Programes d'atenció integral dirigits a la promoció 

de l'autonomia personal de les persones amb 

Hemofilia (IRPF) -         9.790,60 9.790,60 -         

-         46.361,01 46.361,01 -         

Donacions

Banc de Sang i Teixits
Activitats i actuacions davant el col·lectiu amb 

coagulopaties congènites -         
71.000,00 71.000,00

-         

Fundación ONCE
Informació i sensibilització sobre coagulopaties 

congènites -         
5.500,00 5.500,00

-         

SOBI Recolzament al projecte de rehabilitació i promoció 

habits saludables del col.lectiu amb hemofilia -         

6.000,00 6.000,00

-         

CSL Behring

 Recolzament a les activitats i a l’organització dels 

programes « Hemofilia, informat, trobarem 

solucions », « No estas sol, entre tots sumem” i 

“Servei d’atenció psicopedagógica” del any 2019. -         

6.000,00 6.000,00

-         

Shire Recolzament als diferents programes de l'Entitat -         5.000,00 5.000,00 -         

Roche Recolzament als diferents programes de l'Entitat -         4.000,00 4.000,00 -         

Novo Nordisk Pharma Assistència XIX Congrés Seisida -         2.000,00 2.000,00 -         

Bayer Hispania Recolzament als diferents programes de l'Entitat -         3.000,00 3.000,00 -         

Grífols Movaco Recolzament als diferents programes de l'Entitat -         6.000,00 6.000,00 -         

Loteria Nacional Donatius participacions Loteria Nacional -         646,70 646,70 -         

-         109.146,70 109.146,70 -         

-         155.507,71 155.507,71 -         

Euros
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Entitat Programa

Saldo a 

31.12.17 Altes

Imputació a 

resultats

Saldo a 

31.12.18

Subvencions

Ajuntament de Barcelona Colònies inclusives per infants amb hemofilia -         4.500,00 4.500,00 -         

Ajuntament de Barcelona Programa informació i atenció a famílies -         2.000,00 2.000,00 -         

Ajuntament de Barcelona Programa: No estàs Sol: fem pinya -         3.000,00 3.000,00 -         

Ajuntament de Barcelona
Programa: Esquí de fons adaptat per a infants i 

joves amb hemofília -         1.000,00 1.000,00 -         

Diputació de Barcelona Colònies inclusives per infants amb hemofilia -         2.244,95 2.244,95 -         

Generalitat de Catalunya

Suport a la integració dels infants i joves amb 

hemofília -         7.000,00 7.000,00 -         

Generalitat de Catalunya

Serveis d'acompanyament a la familia amb 

necesitats específiques (SAFE) - Hemofilia -         14.781,00 14.781,00 -         

Generalitat de Catalunya

Programes d'atenció integral dirigits a la promoció 

de l'autonomia personal de les persones amb 

Hemofilia -         11.000,00 11.000,00 -         

-         45.525,95 45.525,95 -         

Donacions

Banc de Sang i Teixits
Activitats i actuacions davant el col·lectiu amb 

coagulopaties congènites -         
71.000,00 71.000,00

-         

Fundación ONCE
Informació i sensibilització sobre coagulopaties 

congènites -         
3.000,00 3.000,00

-         

Federació mundial de l'Hemofília
Donatiu per participar en el WFH 2018 -         

212,90 212,90
-         

SOBI Recolzament al projecte de rehabilitació i promoció 

habits saludables del col.lectiu amb hemofilia -         

6.000,00 6.000,00

-         

CSL Behring

 Recolzament a les activitats i a l’organització dels 

programes « Hemofilia, informat, trobarem 

solucions », « No estas sol, entre tots sumem” i 

“Servei d’atenció psicopedagógica” del any 2018. -         

3.000,00 3.000,00

-         

Octapharma Recolzament als diferents programes de l'Entitat -         2.000,00 2.000,00 -         

Loteria Nacional Donatius participacions Loteria Nacional -         2.992,50 2.992,50 -         

Varis Donacions despeses de funcionament -         236,25 236,25 -         

-         88.441,65 88.441,65 -         

-         133.967,60 133.967,60 -         

Euros
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11.- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL 

 

Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques a 31 de desembre de 

2019 i 2018 són els següents: 

Saldo Saldo Saldo Saldo

Deutor Creditor Deutor Creditor

Hisenda pública deutora per subvencions concedides:

 - Generalitat de Catalunya 23.561,40 -             1.089,48 -            

 - Diputació de Barcelona 1.009,44 -             2.244,95 -            

 - Ajuntament de Barcelona 1.000,00

Impost sobre Societats anterior 0,17 -             0,17 -            

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques -             2.533,81 -            2.536,18

Organismes Creditors de la Seguretat Social -             2.873,14 -            2.779,46

25.571,01 5.406,95 3.334,60 5.315,64

Euros

2019 2018

 Corrent  Corrent

 

a) Situació fiscal 

 

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es poden considerar 

definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 

inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de 

prescripció de quatre anys.  

 

A 31 de desembre de 2019 i 2018, l’Entitat té pendents d’inspecció tots els 

impostos no prescrits. En opinió de la Junta directiva de l’Entitat, no existeixen 

contingències significatives que podrien derivar-se de l’eventual inspecció dels 

esmentats exercicis. 

 

b) Impost sobre Societats 

 

L’Entitat té l’obligació de presentar anualment una declaració de l’Impost sobre 

Societats. Els beneficis, determinats conforme a la legislació fiscal, estan 

subjectes a un gravamen del 10% sobre la base imposable. 

 



 
Número de registre: 8948 

 

NIF: G 58545617 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA 
 

Memòria abreujada 

 

 

20 

 

A continuació s’inclou una conciliació entre el resultat comptable abans 

d’impostos i la base imposable dels exercicis 2019 i 2018: 

Ingressos Despeses Resultat Ingressos Despeses Resultat Total

Saldo d'ingressos i despeses del exercici 179.980,02 -178.633,95 1.346,07 -            -          -      1.346,07

Diferències permanents -179.980,02 178.633,95 -1.346,07 -            -          -      -1.346,07

Base Imponible fiscal -             -             -             -            -          -      -         

Ingressos Despeses Resultat Ingressos Despeses Resultat Total

Saldo d'ingressos i despeses del exercici 172.623,90 -171.715,39 908,51 -            -          -      908,51

Diferències permanents -172.623,90 171.715,39 -908,51 -            -          -      -908,51

Base Imponible fiscal -             -             -             -            -          -      -         

Euros

Compte de Resultats 2019 Patrimoni Net 2019

Euros

Compte de Resultats 2018 Patrimoni Net 2018

 

c) Informació a subministrar en compliment del Reial Decret 1270/2003 de 10 

d’octubre  pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació del règim fiscal 

de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. 

 

1. Identificació de les rendes exemptes i no exemptes. 

 

Totes les rendes de l’entitat estan exemptes de l’Impost sobre Societats. En el 

quadre següent es detallen els corresponents números i lletres dels articles 6 i 

7 de la Llei 49/2002. 

NÚMERO LLETRA 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Donatius 6.1 a) 109.146,70 88.441,65               -                   -     109.146,70 88.441,65

Quotes usuaris i afiliats 6.1 b) 13.964,30 14.501,30               -                   -     13.964,30 14.501,30

Subvencions 6.1 c) 46.361,01 45.525,95               -                   -     46.361,01 45.525,95

Activitats 7 10.508,01 24.155,00               -                   -     10.508,01 24.155,00

TOTAL 179.980,02 172.623,90               -                   -     179.980,02 172.623,90

TIPUS INGRÉS
LLEI 49/2002 INGRESSOS DESPESES RENDA OBTINGUDA
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2. Identificació dels ingressos, despeses i inversions de cada activitat o 

projecte, en compliment de les finalitats estatutàries. 

DESPESES 

ACTIVITATS 

2019

PERSONAL 

2019

ALTRES 

DESPESES 

2019

TOTAL

Activitats del lleure 25.200,39 28.315,47 8.078,30 5.424,36 41.818,14

Assistència social i assistencial 110.154,06 10.726,19 75.076,48 23.710,58 109.513,25

Altres activitats/Congressos 44.625,57 15.460,86 2.236,09 9.605,62 27.302,57

TOTAL 179.980,02 54.502,52 85.390,87 38.740,56 178.633,95

DESPESES 

ACTIVITATS 

2018

PERSONAL 

2018

ALTRES 

DESPESES 

2018

TOTAL 

2018

Activitats del lleure 43.562,57 30.001,59 7.890,73 8.472,70 46.365,02

Assistència social i assistencial 108.359,38 12.211,01 73.801,90 21.075,35 107.088,26

Altres activitats/Congressos 20.701,95 12.045,19 2.190,49 4.026,43 18.262,11

TOTAL 172.623,90 54.257,79 83.883,12 33.574,48 171.715,39

ACTIVITAT
INGRESSOS 

2018

DESPESES

ACTIVITAT
INGRESSOS 

2019

DESPESES

 
 

L’import de despeses reflectit és el resultat de sumar, a les despeses directes 

de cada activitat, l’import resultant de distribuir les despeses d’estructura 

dedicades a cadascuna de les activitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Número de registre: 8948 

 

NIF: G 58545617 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA 
 

Memòria abreujada 

 

 

22 

 

3. Rendes de l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i destí de les mateixes.  

2019 2018 2019 2018

Donatius 109.146,70 88.441,65 Activitats del lleure 41.818,14 46.365,02

Quotes usuaris i afiliats 13.964,30 14.501,30 Assistencia social i assistencial 109.513,25 107.088,26

Subvencions 46.361,01 45.525,95 Altes activitats/Congressos 27.302,57 18.262,11

Activitats 10.508,01 24.155,00 TOTAL 178.633,95 171.715,39

TOTAL 179.980,02 172.623,90

TIPUS INGRÉS

RENDA OBTINGUDA DESTÍ DE LES RENDES

PERCENTATGE DESTINAT DE LES RENDES OBTINGUDES A FINALITATS 

PRÒPIES DE L'ENTITAT
99,25% 99,47%

 

4. Remuneracions membres de la Junta Directiva de l’Entitat. 
 

Els membres de la Junta Directiva de l’Entitat no reben cap mena de 

compensació per raó del seu càrrec. Les despeses, dietes i desplaçaments de 

l’òrgan de govern han ascendit a 2.171,10 euros al 2019 i 1.816,29 euros en el 

2018. 

5. Percentatge de participació de l’entitat en societats mercantils. 
 

No correspon. 

6. Retribucions rebudes pels administradors que representen l’entitat en les 

societats mercantils en que participen. 
 

No correspon. 

7. Convenis de col·laboració empresarial. 
 

L’Associació té subscrit un conveni de col·laboració amb el Banc de sang i 

teixits sense venciment determinat. 
 

8. Activitats prioritàries de mecenatge. 
 

No correspon. 
 

9. Previsió estatutària relativa a la destinació del patrimoni en cas de 

dissolució. 
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L’article 32.4 dels Estatuts diu així: 
 

“El recompte net que resulti de la liquidació es donarà en primer terme a la 

Fundació Privada Catalana d’Hemofília i, si no n’hi ha, directament a l’entitat 

pública o privada que en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, s’hagi 

caracteritzat més en la seva obra a favor de l’estudi i la investigació de les 

coagulopaties congènites.”. 

 

 

12.- INGRESSOS I DESPESES 
 

a) Aprovisionaments 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 

2019 2018

Compra de material d'oficina 1.752,65 1.907,18

Altres aprovisionaments 1.112,98 903,27

Serveis sanitaris colònies 1.570,00 1.032,71

4.435,63 3.843,16

Euros

 
 

b) Despeses de personal 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 

2019 2018

Sous i salaris 66.619,94 65.653,59

Càrregues socials 18.770,93 18.229,53

85.390,87 83.883,12

Euros

 
 

Dins l'epígraf "Càrregues socials" no s'inclou cap import corresponent a 

aportacions i dotacions per pensions.  

 

 

 

c) Altres despeses d’explotació 

 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 



 
Número de registre: 8948 

 

NIF: G 58545617 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA 
 

Memòria abreujada 

 

 

24 

 

2019 2018

Reparació i conservació 419,92 128,89

Serveis professionals independents 24.523,63 25.681,68

Transports 4.394,10 3.826,18

Primes d'assegurances 516,37 346,67

Serveis bancaris i similars 1.340,13 1.057,85

Publicitat, propaganda i relacions públiques 2.574,24 430,76

Subministraments 4,50 215,89

Altres despeses 2.849,61 2.127,79

Despeses activitats:

 - Activitats de colònies 22.369,17 23.898,36

 - Activitats d'Esquí 5.946,30 5.175,24

 - Activitats Físiques -                   927,99

 - Revista hemofactor 1.893,40 3.314,90

 - Congressos i jornades 15.460,86 12.045,19

 - Despeses diverses 3.426,45 2.347,11

Altres tributs 432,32 283,63

86.151,00 81.808,13

Euros

 
 

d) Altres resultats 
 

Un detall d’aquest epígraf dels comptes de resultats adjunts és el següent: 

2019 2018

Regularitzacions comptables -313,84 -181,73

-313,84 -181,73

Euros

 
 

e) Vendes i prestacions de serveis 
 

Dins d’aquest epígraf s’hi registren els ingressos per activitats realitzades. Un 

detall és el següent: 

2019 2018

Ingressos esquí 1.555,00 1.305,00

Ingressos colònies 8.610,00 11.350,00

Ingrés congressos 200,00 -              

Ingrés laboratoris 143,01 11.500,00

10.508,01 24.155,00

Euros
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f) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 
 

Dins d’aquest epígraf s’hi registren els ingressos obtinguts de quotes de socis de 

l’Entitat. 

 

 

13.- OPERACIONS I SALDOS AMB PARTS VINCULADES 
 

Les transaccions i saldos entre l’Entitat i altres empreses,  entitats del grup o parts 

vinculades són un component de tràfic pel que fa a la seva naturalesa i condicions, i 

han estat realitzades a preus i condicions de mercat. 
 

L’Entitat es troba vinculada a la Fundació Catalana de l’Hemofília, com a entitat 

fundadora i que participa de l’Òrgan de gestió de la Fundació. 
 

A 31 de desembre de 2019 i 2018 un detall dels saldos amb entitats vinculades és el 

següent:  

Euros

2019 2018

FUNDACIÓ CATALANA DE L'HEMOFÍLIA

Compte corrent 245,40 1.146,14

Passiu Corrent

 
 

 
 

14.- ALTRA INFORMACIÓ 
 

a) Remuneracions als membres de la Junta Directiva 
 

Els membres de la Junta Directiva de l’Entitat no reben cap mena de 

compensació per raó del seu càrrec. Les despeses, dietes i desplaçaments de 

l’òrgan de govern han ascendit a 2.171,10 euros al 2019 i 1.816,29 euros en el 

2018. 
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b) Nombre mig de personal 
 

El número mig de personal distribuït per categories i sexes de l’Entitat durant 

l’exercici 2019 i 2018 ha estat el següent:  

Homes Dones Homes Dones

Personal d'activitats 1,42 2,42 0,6 1,77

1,42 2,42 0,6 1,77

Promig de l'exercici

2019 2018

 
 

 

c) Honoraris d’auditoria 
 

Els honoraris meritats durant l’exercici 2019 i 2018 per servies professionals 

d’auditoria, prestats per l’auditor de comptes, ascendeixen a 3.125,00 euros i 

3.095,00 euros, respectivament. L’auditor de comptes no ha prestat cap altre 

servei que l’auditoria durant els exercicis 2019 i 2018. 

 

d) Informació sobre els ajornaments de pagaments efectuats a proveïdors 
 

En referència a la Informació sobre els ajornaments de pagament realitzats a 

proveïdors (disposició addicional tercera. “Deber de información” de la Ley 

15/2010, de 5 de julio) a 31 de desembre de 2019 i 2018 el període mig de 

pagaments a proveïdors és el següent: 

2019 2018

Dies Dies

Període mig de pagament 9,32 5,51

Període mig de pagament a 

proveïdors

 
 

 

e) Medi ambient 
 

Durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2019 i 2018 l’Entitat no ha 

adquirit immobilitzat material, ni ha incorregut en despeses amb la finalitat de 

protecció i millora del medi ambient. 
 



 
Número de registre: 8948 

 

NIF: G 58545617 
 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA 
 

Memòria abreujada 

 

 

27 

 

En opinió de la direcció de l’Entitat, no existeixen contingències relacionades 

amb la protecció i millora del medi ambient que puguin tenir qualsevol efecte 

significatiu sobre el patrimoni i els resultats de l’Entitat. 

 

f) Composició dels components de l’òrgan de govern  
 

La composició de la Junta actual és la següent: 
 

Presidenta:   Otilia Ragull 

Vicepresidenta: Anna Fernández 

Secretari:  Joan Rodríguez 

Tresorer:  Marcel Carme 

Vocals:   Jaume Castañé  

                Lluís Llinàs  

                Antònia Pellicer  

                Roger Valsells  

                Felip Ortega  

                Adolfo Rodríguez  

                Eduardo Garzón  

 

 
 

15.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

El passat 11 de març de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va elevar la 

situació d’emergència de salut publica ocasionada pel brot del coronavirus 

(COVID-19) a pandèmia internacional. La ràpida evolució dels fets, a escala 

nacional i internacional, suposa una crisi sanitària sense precedents, que impactarà 

en l’entorn macroeconòmic i en l’evolució dels negocis. Per fer front a aquesta 

situació, entre altres mesures, el Govern d’Espanya ha procedit a la declaració 

d’estat d’alarma, mitjançant la publicació del Real Decret 463/2020, del 14 de 

març, i a l’aprovació d’una sèrie de mesures urgents extraordinàries per fer front a 

l’impacte econòmic i social del COVID-19, mitjançant el Real Decret-llei 8/2020, 

del 17 de març. 

 

L’Entitat considera que aquests esdeveniments no impliquen un ajust en els 

comptes anuals corresponents a l’exercici anual del 31 de desembre de 2019, si més 

no podrien impactar de manera significativa en les operacions i, per tant, en els seus 

resultats i fluxos d’efectiu futurs. 
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Donada la complexitat de la situació i la seva ràpida evolució, no és practicable en 

aquests moments realitzar de forma fiable una estimació quantificable del seu 

potencial impacte en l’Entitat, que, en el seu cas, serà registrat prospectivament en 

els comptes anuals del exercici 2020. 

 

L’Entitat està portant a terme les gestions oportunes amb l’objecte de fer front a la 

situació i minimitzar el seu impacte, considerant que es tracta d’una situació 

conjuntural. 

 

No existeixen fets posteriors addicionals al tancament de l’exercici. 

 

 

16.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

Les dades referents a la informació segmentada es poden veure a la Nota 11.c.2. 
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Formulació dels Comptes Anuals 

 

 

 

La Junta directiva de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE L’HEMOFÍLIA, amb data 22 

de juliol de 2020 i en compliment de la legislació vigent, formulen els presents comptes 

anuals de l’exercici comprès entre l’1 de gener de 2019 i el 31 de desembre de 2019, els 

quals venen constituïts per: 

 

- Balanç  abreujat a 31 de desembre de 2019. 

- Compte de resultats abreujat corresponent a l’exercici acabat el 31 de desembre de 

2019. 

- Estat abreujat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici acabat el 31 de 

desembre de 2019. 

- Memòria abreujada de l’exercici 2019. 
 

 

 

OTILIA RAGULL ANNA FERNÁNDEZ MARCEL CARME

(Presidenta) (Vicepresidenta) (Tresorer)

JOAN RODRÍGUEZ LLUÍS LLINAS EDUARDO GARZÓN

(Secretari) (Vocal) (Vocal)

JAUME CASTAÑÉ ANTONIA PELLICER ADOLFO RODRÍGUEZ

(Vocal) (Vocal) (Vocal)

ROGER VALSELLS FELIP ORTEGA

(Vocal) (Vocal)

 


