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1.- PRESSUPOST  DE L’EXERCICI  2020. 

 

En la confecció del pressupost per l’exercici 2020 que es presenta a continuació, com a principi bàsic, 

s’ha aplicat un criteri de prudència pel que es refereix a les previsions d’ingressos i a l’estimació de les 

despeses. Com a complement a aquest pressupost, es detallen la composició de cadascuna de les 

partides amb les corresponents notes a les mateixes. 
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2.-  NOTES AL PRESSUPOST DE L’ EXERCICI 2020. 

 

A continuació, es detalla la composició de cadascuna de les partides de despeses i ingressos que 

integren el pressupost de l’exercici 2020, amb les corresponents notes explicatives dels criteris 

aplicats. 

 

2.1.- Despeses de personal. 

 

El detall de la partida de despeses de personal previst per l’exercici 2020 és el següent: 

 

 

 

Per aquest exercici s’ha previst una despesa total amb un increment del 1,02%, aquest increment es 

el resultat del increment del IPC anual, que fins l’any passat era objecte  d’absorció,  i per petites 

variacions motivades bàsicament per situacions personals dels treballadors en sol·licitar modificacions 

horàries per la cura de menors i en l’ampliació de partides com la formació del personal. 

 

2.2.- Dotacions per amortització d’immobilitzat. 

 

L’import d’aquesta partida correspon a l’amortització dels elements que integren el patrimoni de la 

Fundació i que en gran part estan cedits en lloguer. 

El detall és el següent: 
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2.3.- Altres despeses d’explotació i aprovisionaments. 

 

El detall de la partida d’altres despeses d’explotació i aprovisionaments és la següent: 

 

 

 

El detall de les partides és el següent: 

1) La partida d’arrendament correspon al rènting d’equips multi funcions per la impressió de 
documents, fotocòpies i escàner i s’ha augmentat degut a l’ajust per actualitzar l’estimació 
excessivament optimista que reflectia el pressupost precedent. La variació del seu valor absolut es 
de 969,22 € 

 
2) A la partida de reparació i conservació preveiem un augment significatiu. Això es degut a la 

situació continuada de contenció dels darrers anys sumat a que hem deixat de comptar amb el 
suport humà que rebíem del CSdM en virtut dels acords previs amb aquesta entitat. 
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3) Els treballs realitzats per altres corresponen al cost de les col·laboracions realitzables per la 
Fundació Hospital de Sant Pau i la Santa Creu a l’àmbit de la logopèdia i la teràpia familiar. 
 

Detall dels aprovisionaments Imports 

FHSPSC (Sant Pau) Logopèdia 31.200,00 

FHSPSC (Sant Pau) T. Familiar 18.000,00 

EUGLIA Taller d’estimulació del llenguatge 3.060,00 

Desplaçaments, materials i altres despeses assimilables 5.020,00 

 57.280,00 

 
4) Els serveis de professionals independents incrementen l’import assignat al darrer exercici donat 

que l’ajustament de personal del 2018 va comportar la subcontractació d’alguns serveis que abans 
es realitzaven internament com con són moltes de les despeses vinculades a la comunicació, 
gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals, treballs de suport comptable i fiscal i d’altres 
gestions diverses. A continuació relacionem els elements que integra aquesta partida i que son els 

següents: 

 
a) Serveis de seguretat i vigilància 
b) Serveis informàtics 
c) Gestoria laboral, comptable i fiscal 
d)  Serveis jurídics 
e) Serveis de notari, procurador 

f) Auditoria ISO-9001 
g) Coordinadora Catalana de Fundacions 
h) Secretaria Patronat FH 
i) Prevenció i salut laboral 
j) Altres professionals 
 
 

5) La partida de primes d’assegurances inclou sis assegurances: la que cobreix de qualsevol risc als 

voluntaris que participen amb la Fundació, l’assegurança del local del camí Ral 254-266, 
l’assegurança de responsabilitat civil de Sant Pelegrí 3, l’assegurança de continent i contingut de 
l’edifici del carrer Sant Pelegrí 3, l’assegurança de l’edifici de l’antic Hospital i la capella i 
l’assegurança de responsabilitat professional. Aquesta partida es similar a la del exercici anterior. 

 
6) Les accions previstes a la partida de publicitat són: 

 Edició de postals publicitàries, díptics i fulletons, publicació de llibrets de xerrades de 
psicologia i creació de landings, banners i sliders a la web de la Fundació per a la promoció 
d’accions específiques. 

 
L’increment en aquesta partida ve motivat, fundamentalment, per la reconceptualització de 
despeses que repercutien als següents apartats; “altres serveis externs” i a “serveis de 

professionals independents”. 
 

7) A la partida de subministraments hem rebaixat la dotació fruit d’acords de millores en la 

contractació amb els proveïdors, com ara la baixada de potencia elèctrica contractada. 
 

8) A la partida de neteja no hi ha canvis. 
 

9) La partida d’altres serveis correspon a despeses de allotjaments i desplaçaments, així com a 
despeses de correus, compra de material fungible i altres de naturalesa diversa. Aquesta partida 
s’ha reduït lleugerament de l’exercici anterior. 

 
10) La partida de tributs correspon majoritàriament a la part de l’IVA suportat que la Fundació no es 

pot deduir, per l’aplicació de la regla de la prorrata en l’Impost sobre el Valor Afegit. 
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2.4.- Despeses financeres. 

 

Per a la partida de despeses financeres no preveiem cap canvi respecte de l’exercici anterior. 
 

2.5.- Import net de la xifra de negoci. 

La composició de la partida de la xifra de negoci prevista per l’exercici 2020, és la següent: 
 

 
 

En la confecció d’aquesta partida, s’ha aplicat un criteri prudent en considerar-ne exclusivament 

aquells ingressos que provenen de convenis i pactes amb les entitats usuàries i donants. 

 

Les subvencions de capital imputades al resultat corresponent a subvencions rebudes en exercicis 

anteriors per a la realització d’inversions i que es traspassen a resultat en funció de l’amortització del 

bé adquirit.  
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3-. INVERSIONS PREVISTES PEL 2020. 

Per el exercici 2020 no s’ha previst cap inversió. 
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4-.QUADRE ANÀLITIC DEL PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT PEL 2020. 

 

COMPARATIVA AMB TANCAMENT EXERCICI ANTERIOR 

 

 
 
 

 
Aquest document s'ha d'aprovar a la pròxima Junta de Patrons de la Fundació Privada Hospital Sant 

Jaume i Santa Magdalena de Mataró que tindrà lloc una vegada hagin estat aprovats els càrrecs pel 
consistori municipal donat que segons l’article 10 dels Estatuts de la Fundació correspon el seu 
nomenament a l’Ajuntament de Mataró a proposta de la Fundació, proposta que es va portar a terme 
a la darrera Junta del patronat el passat 11 de novembre de 2019. 
 
 
 

 
 
 
Mataró, 19 de novembre de 2019 


