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FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG Saldo al Saldo al

31/12/2021 31/12/2020

A) ACTIU NO CORRENT 2.508,80 3.771,11

I. Immobilitzat Intangible 0,00 0,00
II. Immobilitzat material 2.508,80 3.771,11

1. Terrenys i béns naturals 0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

3. Utillatge 0,00 0,00

4. Maquinària 0,00 0,00

5. Elements de Transport 100,00 100,00

6. Mobiliari 0,00 2.583,78

7. Equips per a processaments d'informació 12.125,85 13.573,85

8. Altre immobilitzat material 0,00 0,00

9. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 0,00 0,00

10. Deteriorament de valor d'immobilitzat material neg neg

11. Amortització acumulada immobilitzat material -9.717,05 -12.486,52

III. Inversions Inmobiliàries 0,00 0,00
IV. Béns del patrimoni cultural 0,00 0,00
V. Inversions en entitats del grup i associades a ll//t 0,00 0,00
VI. Inversions financeres a ll//t 0,00 0,00
VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00

 B) ACTIU CORRENT 237.257,77 182.029,78

I. Existències 35.024,22 29.053,95
II. Usuaris, patroc. i altres deutors activitat 75.000,00 75.000,00

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 0,00 0,00

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres 75.000,00 75.000,00

3. Patrocinadors 0,00 0,00

4. Altres deutors 0,00 0,00

5. Personal 0,00 0,00

6. Actius per impost corrent 0,00 0,00

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0,00 0,00

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00

III. Inversions en entitats del grup i associades a c/t 0,00 0,00
IV. Inversions financieres a c/t 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2. Crèdits a tercers 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

4. Altres actius financers 0,00 0,00

V. Periodificacions a curt termini 7.626,16 7.572,60
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 119.607,39 70.403,23

TOTAL ACTIU (A+B) 239.766,57 185.800,89

FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG Saldo al Saldo al

31/12/2021 31/12/2020

 A) PATRIMONI NET 208.531,17 159.416,84

A-1) Fons Propis 208.531,17 159.416,84
 I. Fons Dotacionals o fons socials 1.969,42 1.969,42

1. Fons dotacionals o fons socials 1.969,42 1.969,42

2. Fons dotacionals pendents de desemborsar 0,00 0,00

II. Fons Especials 0,00 0,00
III. Excedents d'exercicis anteriors 157.447,42 97.176,73

1. Romanent 157.447,42 97.176,73

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00

IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 49.114,33 60.270,69
VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 0,00 0,00

 B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00
II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00
III. Deutes amb entitats del grup i associades a ll/t 0,00 0,00
IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00
V. Periodifcacions a llarg termini 0,00 0,00

 C) PASSIU CORRENT 31.235,40 26.384,05

I. Provisions a curt termini 0,00 0,00
II. Deutes a curt termini 2.829,89 517,68

3. Altres Deutes a curt termini 2.829,89 517,68

III. Deutes amb entitats del grup i associades a c/t 0,00 0,00
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 28.405,51 25.866,37

1. Proveïdors 3.770,96 2.186,75

2. Creditors varis 22.343,54 21.861,75

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00

5. Altres deutes amb Administracions Públiques 2.291,01 1.817,87

V. Periodifcacions a curt termini 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 239.766,57 185.800,89

ACTIU

PATRIMONI NET I PASSIU
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COMPTE D’EXPLOTACIÓ 
a 31/12/2021 

 



FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG Saldo al Saldo al

31/12/2021 31/12/2020

1. Ingressos per les activitats 300.000,00 300.000,00
a) Vendes i prestacions de serveis 0,00 0,00

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00

d) Subvencions oficials a les activitats 300.000,00 300.000,00

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats

al resultat de l'exercici 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
fabricació 0,00 0,00

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00

5. Aprovisionaments 0,00 18.867,92
a) Consums i deteriorament d'existències 0,00 18.867,92

b) Treballs realitzats per altres entitats 0,00 0,00

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00

7. Despeses de personal -41.995,87 -40.112,76

8. Altres despeses d'explotació -207.626,81 -213.623,92
a) Serveis exteriors -207.482,93 -213.480,04

a1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00

a2) Arrendaments i cànons 0,00 -275,00

a3) Reparacions i conservació -1.317,26 -5.056,36

a4) Serveis professionals independents -7.357,12 -5.605,44

a5) Transports 0,00 0,00

a6) Primes d'assegurances -8.907,27 -8.892,07

a7) Serveis bancaris -196,87 -553,35

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -23.863,89 -49.499,21

a9) Subministraments -8.676,91 -7.483,92

a10) Altres serveis -157.163,61 -136.114,69

b) Tributs -143,88 -143,88

9. Amortització de l'immobilitzat -1.262,31 -871,11

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultats 0,00 0,00

11. Excés de provisions 0,00 0,00

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00

13. Altres resultats -0,68 -3.989,44

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 49.114,33 60.270,69

14. Ingressos financers 0,00 0,00

15. Despeses fiinanceres 0,00 0,00

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

17. Diferències de canvi 0,00 0,00

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 0,00 0,00

III) RESULTAT ABANS IMPOSTOS (I+II) 49.114,33 60.270,69

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 49.114,33 60.270,69
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FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG

Excedents 

exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici

Resultat 

Exercicis 

Anteriors

Subvencions 

donacions i 

llegats rebuts TOTAL

Total

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 1.969,42 69.870,76 22.403,93 0,00 0,00 94.244,11

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors 0,00 4.902,04 0,00 0,00 0,00 4.902,04

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 1.969,42 74.772,80 22.403,93 0,00 0,00 99.146,15

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 60.270,69 0,00 0,00 60.270,69

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Augments de fons dotacionals/socials/especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/socials/especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 22.403,93 -22.403,93 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 1.969,42 97.176,73 60.270,69 0,00 0,00 159.416,84

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors N-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021 1.969,42 97.176,73 60.270,69 0,00 0,00 159.416,84

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 49.114,33 0,00 0,00 49.114,33

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1. Augments de fons dotacionals/socials/especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/socials/especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 60.270,69 -60.270,69 0,00 0,00 0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2021 1.969,42 157.447,42 49.114,33 0,00 0,00 208.531,17

Fons 

dotacionals o 

fons socials
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1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

1.1. Dades d’Identificació de l’entitat: 

 

 DENOMINACIÓ:  Federació Catalana de donants de sang 

 ADREÇA:  Passeig Taulat, 106-116. Edifici Dr. Frederic Duran i Jordà 

 POBLACIÓ:  Barcelona 

 CODI POSTAL:  08005 

 TELÈFON:  972.20.24.94 

 CIF:   G17204058 

 

1.2. Règim jurídic i òrgan de govern: 

 

La FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG, fou constituïda per temps indefinit. 

 

Tal i com detallen els Estatuts, la federació té com a objecte: 

 

1.- Agrupar totes les Associacions de Donants de Sang de Catalunya en una sola, i diferenciades només 

per la seva radicació geogràfica i anagrama, així com estimular al seu desenvolupament i 

perfeccionament. 

2.- Representar-les en els assumptes de la seva competència davant els organismes de l’ens autonòmic i, 

molt especialment, en el que concerneix a la Conselleria de Salut. 

3.- Establir relacions, promoure i executar totes aquelles gestions que s’estimin d’interès amb persones, 

associacions, organismes i empreses, al servei dels fins que li son propis. 

4.- Facilitar l’assessorament i l’intercanvi d’experiències per divulgar i fomentar la donació de sang i 

contribuir a la millor organització interna de les entitats federades amb estudis, propostes i treballs 

d’interès general. 

5.- Orientar, planificar i programar els mitjans adequats de difusió i propaganda, de la raó de ser i dels 

objectius de les Associacions federades i dur a terme quantes accions de promoció, organització i 

estímul es considerin útils al servei dels seus fins segons els programes de treball i pressupostos 

aprovats per l’assemblea general de la Federació. 

6.- Vetllar pel bon ús de la sang donada altruísticament per la ciutadania. 

7.- Demanar al Banc de Sang i Teixits i als organismes pertinents la màxima informació relacionada amb 

l’ hemodonació pel que fa referència a les novetats tècniques i sanitàries relacionades amb els donadors 

de sang. 

8.- Col·laborar estretament amb el Departament de Salut i el Banc de Sang i Teixits per tal de 

desenvolupar amb la màxima eficiència el foment de la donació de sang. 

 

La federació es regirà a més de les disposicions en la matèria, per la voluntat dels seus fundadors 

manifestada en els estatuts i per les normes i disposicions que estableixi el Patronat en el 

desenvolupament de la voluntat fundacional. 

 

L’entitat està INSCRITA a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 

Catalunya – Serveis de Fundacions, per resolució de data 30 de juny de 2009, número d’inscripció 8 de 

data 14 de juny de 2009. 

 

 

 

 



FEDERACIÓ CATALANA DE DONANTS DE SANG  2 

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Donants de Sang està formada per les persones següents: 

President Marc Ibars i Badia 

Vice-President Albert Torra Cabello 

Secretari General 

Resp. Regió Sanitària Terres de l’ Ebre 

Josep Tomàs i Bort 

Tresorer 

Resp. Regió Sanitària Girona 

Enric Quer i Puig 

Vicesecretària 

Resp. Regió Sanitària Tarragona 

Núria Vilanova i Cabayol 

Resp. Regió Sanitària Lleida Joana Nieto i Agulló 

Vocal Lluïsa Estevez i Sans 

Vocal Francisco Bertomeu i Redó  
Vocal Roser Nogués i Alonso 

Vocal Assumpta Lleonart Orri 

Vocal Manuel Nogales Toro 

Vocal Natalia Gili Rico 

 

1.3. Memòria descriptiva de les activitats desenvolupades durant l’exercici 2021: 

L’Activitat de la Federació es circumscriu expressament als fins anomenats anteriorment. Per tant, els 

fons econòmics que constitueixin els seus ingressos i donin el pressupost de despeses, només podran 

ser utilitzats estrictament per al servei dels fins previstos en els objectius fixats i en la raó d’esser de les 

entitats federades de donants de sang . 

La FCDS, fundada al setembre de 1988, és una entitat que fomenta la Donació voluntària i altruista de 

Sang i Plasma a Catalunya. 

Les seves funcions socials són: 

- Divulgar, fomentar i orientar el comportament de la societat per assolir una conscienciació 

ètica i responsable sobre la donació de sang. 

- Promocionar la donació de sang, plasma i òrgans fins arribar a l'autosuficiència. 

- Conscienciar la població que la donació de sang és responsabilitat de tota la ciutadania. 

- Fomentar el moviment popular a favor de la donació de sang altruista. 

- Captació de noves persones donants (especialment joves) i fidelització de les actuals. 

 

Catalunya està organitzada per 7 regions sanitàries. Aquesta mateixa organització és la que tenen el BST 

i la FCDS. 

La FCDS està formada per 35 associacions de donants de sang distribuïdes arreu del territori de 

Catalunya. Les representa la Comissió d’Hemoteràpia de Catalunya al Consell d’Administració del Banc 

de Sang i Teixits i col·labora amb el Departament de Salut, amb el Banc de Sang i Teixits i amb tots els 

organismes i entitats relacionats amb la Transfusió Sanguínia, tant en l’àmbit nacional com en l’àmbit 

internacional. 
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Objectius 

1. Dirigir i orientar les noves associacions sobre les  tècniques de promoció. 

2. Dissenyar i implementar mesures per millorar la satisfacció dels donants. 

3. Informar els donants dels drets i els deures, l’ús i destí de la sang donada. 

4. Tenir un voluntariat actiu i amb iniciativa. 

5. Exportar les nostres experiències a nivell nacional i internacional. 

6. Promocionar la donació de sang, plasma i òrgans fins arribar a l’autosuficiència. 

7. Conscienciar la població que la donació de sang és responsabilitat de tots els ciutadans. 

8. Fomentar el moviment popular a favor de la donació de sang altruista. 

9. Captació de nous donants (especialment joves) i fidelització dels actuals. 
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COM FOMENTEM LA DONACIÓ 
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COM ENCAREM EL FUTUR: 

OBJECTIUS PRINCIPALS DE LA FCDS 

 ÀMBIT CATALUNYA 

- Enfortir les associacions: Intercanvi d’experiències, donar més   activitat  a  les   associacions  per   

rendibilitzar les Campanyes   de  promoció,   optimització   dels  recursos, assessorament  de  la  FCDS, 

captar socis de l’associació. 

- Formació  dels  delegats: Conjuntament    amb    el    BST, organitzarem  jornades  de  formació per als 

voluntaris de les associacions,  i  així  donar-los  més  eines  per  dur  a terme la seva tasca i l’ús de les 

xarxes socials. 

- Promoció  entre  els  joves: Involucrar   als   joves   en   la donació, fent promoció a través de les xarxes 

socials. 
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L’any 2021, encara amb la pandèmia mundial que estem patint amb la COVID-19, moltes de les 

activitats previstes no s’han pogut realitzar. Les campanyes de donació de sang s’han portat a terme, 

encara que s’ha modificat l’horari i s’han buscat locals o pavellons amb més espai. Per tant, el sistema 

sanitari ha garantit que la sang i components sanguinis arribin a tots aquells malalts que els necessiten. 

 

Donacions amb cita prèvia 

El 2021 també serà recordat per ser el segon any que s’ha instaurat la cita prèvia per donar sang. 

L’adaptació dels donants ha estat molt positiva, conscients de la necessitat de reservar hora a les 

campanyes i hospitals per garantí les mesures de seguretat i evitar aglomeracions. 

 

En els moments més difícils de la pandèmia i amb més restriccions de mobilitat, els donants han omplert 

el 100% de les lliteres disponibles a hospitals i campanyes per ajudar els malalts dels hospitals. 

 

L’altruisme dels donants se supera davant les dificultats, i mantenir un ritme de donacions pràcticament 

igual als anys anteriors només és possible amb persones compromeses amb el conjunt de la societat. A 

més, també mereixen un especial agraïment tots els ajuntaments, entitats i empreses que han cedit els 

seus espais per disposar de llocs de donació amples i segurs per garantir les mesures de prevenció 

necessàries durant la pandèmia. 

El 14 de juny de 2021 vam celebrar el Dia Mundial del Donant de Sang al Parlament de Catalunya, amb 
l’aforament limitat  de no més de 100 persones.  

 

 

 

 

 

 

 

El Simposi no el vam celebrar per culpa de la COVID-19. 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

Els comptes anuals han estat realitzats a partir dels registres comptables de la Societat i s’han aplicat els 

principis comptables i els criteris de valoració recollits al Pla General de Comptabilitat i la resta de 

disposicions legals vigents en matèria comptable. 

1. Imatge fidel 

a) Els comptes anuals reflecteixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats 

de l'empresa. 

b) S'han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable per a la consecució d'aquesta 

imatge fidel. 
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c) No s'estima necessari subministrar informació complementària, addicional a la preceptuada per les 

disposicions legals per a la consecució de la imatge fidel, sense perjudici que es pugui incloure 

informació diversa per a ampliar o facilitar la comprensió d'alguns apartats concrets. 

2. Principis comptables 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris en l’elaboració dels presents comptes anuals. 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

L'òrgan d'administració no té coneixement de riscos concrets que puguin alterar significativament el 

valor dels actius o passius en l'exercici següent, per la qual cosa entén que no hi ha necessitat de 

realitzar estimacions d'incertesa a la data de tancament de l'exercici.   

4- Comparació de la informació 

No existeix cap causa que impedeixi la comparació dels comptes anuals del present exercici amb els 

corresponents a l’exercici anterior. 

5. Elements reconeguts en diverses partides 

No existeix cap element patrimonial recollit en diverses partides, llevat de la classificació dels passius de 

la Societat a llarg i a curt termini, si és el cas. 

6. Canvis en criteris comptables 

No s’han realitzat ajustos als comptes anuals de l’exercici, al qual es refereixen els presents comptes 

anuals, per canvis de criteris comptables. 

7. Correcció d’errors 

Els presents comptes anuals no inclouen ajustos realitzats a conseqüència d’errors detectats procedents 

d’exercicis anteriors.  

8. Primera aplicació de les modificacions del Pla General de Comptabilitat aprovades pel Reial Decret 

1/2021 

La primera aplicació de les modificacions introduïdes al Pla General de Comptabilitat, derivades de 

l’aprovació del Reial Decret 1/2021 de 12 de gener, no ha tingut cap efecte sobre els estats financers de 

l’exercici 2021 de l’entitat. 

 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS. 

El Patronat elevarà la següent proposta de distribució de resultats 

BASES DE REPARTIMENT 
Excedent de l’exercici 49.114,33 

Total base repartiment 49.114,33 

  

DISTRIBUCIÓ 
A romanent 49.114,33 

Total distribucions 49.114,33 
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4.- NORMES DE VALORACIÓ 

Els criteris comptables aplicats en la valoració de les diferents partides que integren els estats 

financers, en termes generals, estan basats en els principis comptables generalment acceptats.  

 

5.- IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE I INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

a) Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de l’exercici 

actual 

 Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversions 
immobiliàries 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2021 0,00 16.257,63 0,00 
(+) Entrades 0,00 0,00 0,00 
(-)  Sortides 0,00 4.031,78 0,00 
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2021 0,00 12.225,85 0,00 
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2021 0,00 -12.486,52 0,00 
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 0,00 1.262,31 0,00 
(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 0,00 0,00 
(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 4.031,78 0,00 
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2021 0,00 -9.717,05 0,00 
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT. SALDO 

INICIAL EXERCICI 2021 0,00 0,00 0,00 
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 0,00 0,00 
(-)  Reversió de correccions valoratives por deteriorament 0,00 0,00 0,00 
(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 0,00 0,00 
F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2021 0,00 0,00 0,00 
 

b) Estat de moviments de l’immobilitzat material, intangible i inversions immobiliàries de l’exercici 

anterior 

 Immobilitzat 
intangible 

Immobilitzat 
material 

Inversiones 
immobiliàries 

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2020 0,00 13.393,34 0,00 
(+) Entrades 0,00 2.864,29 0,00 
(-)  Sortides 0,00 0,00 0,00 
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2020 0,00 16.257,63 0,00 
C) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO INICIAL EXERCICI 

2020 0,00 -11.615,41 0,00 
(+) Dotació a l’amortització de l’exercici 0,00 871,11 0,00 
(+) Augments per adquisicions o traspassos 0,00 0,00 0,00 
(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 0,00 0,00 
D) AMORTITZACIÓ ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2020 0,00 -12.486,52 0,00 
E) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

INICIAL EXERCICI 2020 0,00 0,00 0,00 
(+) Correccions valoratives per deteriorament reconegudes en 

el període 0,00 0,00 0,00 
(-)  Reversió de correccions valoratives per deteriorament 0,00 0,00 0,00 
(-)  Disminucions per sortides, baixes o traspassos 0,00 0,00 0,00 
F) CORRECCIONS DE VALOR PER DETERIORAMENT, SALDO 

FINAL EXERCICI 2020 0,00 0,00 0,00 
 

Immobilitzat material 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici son els 

següents: 

Descripció Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 
Mobiliari 2.583,78 0,00 2.583,78 0,00 
Equips per a processos d'informació 13.573,85 0,00 1.448,00 12.125,85 
Elements de transport 100,00 0,00 0,00 100,00 
TOTAL 16.257,63 0,00 4.031,78 12.225,85 
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Amortitzat immobilitzat material 

La composició d’aquest epígraf i els moviments de les diferents comptes durant l’exercici son els 

següents: 

Descripció Saldo Inicial Augments Disminucions Saldo Final 
Amortització acumulada de mobiliari -2.583,78 2.583,78 0,00 0,00 
Amortització acumulada d'equips per a 
processos d'informació -9.802,74 1.448,00 1.262,31 -9.617,05 
Amortització acumulada d’elements de 
transport -100,00 0,00 0,00 -100,00 
TOTAL -12.486,52 4.031,78 1.262,31 -9.717,05 

 

6.- INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

L’Entitat no té inversions immobiliàries. 

 

7.- BÉNS DE PATRIMONI CULTURAL 

L’Entitat no té Béns de Patrimoni Cultural. 

 

8.- ACTIUS FINANCERS 

1. El valor en llibres, per a cadascuna de les categories d'actius financers a curt termini, excepte 

inversions en empreses del grup, multigrup i associades, es mostra en el següent quadre de classificació, 

segons la seva naturalesa i la seva funció. 

b) Actius financers a curt termini, excepte en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i 

associades 

Exercici 2021 
Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

 altres 
TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 89.382,89 89.382,89 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 119.607,39 119.607,39 

TOTAL 0,00 0,00 208.990,28 208.990,28 

 

Exercici 2020 
Instruments 
de patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

 altres 
TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 90.427,39 90.427,39 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00 70.403,23 70.403,23 

TOTAL 0,00 0,00 160.830,62 160.830,62 

 

c) Traspàs o reclassificacions d’actius financers. 

La Societat no ha reclassificat actius financers durant l’exercici. 

 

9.- PASSIUS FINANCERS 

1. El valor en llibres, per a cadascuna de les categories de passius financers a curt termini, es mostren en 

el següent quadre de classificació segons la seva naturalesa i la seva funció: 
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b) Passius financers a curt termini 

Exercici 2021 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

Dèbits i partides a pagar 2.529,89 0,00 26.114,50 28.644,39 

TOTAL 2.529,89 0,00 26.114,50 28.644,39 

 

Exercici 2020 

Deutes amb 
entitats de 

crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats i 
altres 

TOTAL 

Dèbits i partides a pagar 517,68 0,00 24.048,50 24.566,18 

TOTAL 517,68 0,00 24.048,50 24.566,18 

 

10.- FONS PROPIS 

La composició d’aquest apartat és la següent:  

FONS PROPIS Exercici 2021 

Fons social 1.969,42 

Romanent 157.447,42 

Resultat de l’exercici 49.114,33 

Dividends a compte 0,00 

Altres instruments de patrimoni 0,00 

TOTAL 208.531,17 

 

11.- EXISTÈNCIES 

L’Entitat té existències al final de l’exercici valorades en: 
 

2021 2020 

20.641,33 13.626,56 
 

No s’han capitalitzat despeses financeres com a més valor de les existències. 

No existeixen compromisos en ferm de compra o venda, excepte dels habituals a la pràctica comercial 

de l’entitat. No s’han realitzat contractes futurs o opcions vinculats a existències. 

No existeixen limitacions a la disponibilitat sobre les existències de l’entitat. 

No existeix cap obra causa de caràcter substantiu que afecti a les existències. 

 

12.- SITUACIÓ FISCAL 

Per tal de complir amb la normativa que descriu l’article 3.10 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de 

règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge, l’entitat facilita la 

següent informació: 

1. Identificació de rendes exemptes i no exemptes d’impost de societats 

La totalitat de les rendes obtingudes per la Federació estan exemptes de l’impost de societats; per tant, 
la totalitat d’aquestes estan classificades com a Rendes Exemptes en el següent detall: 
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2.021 RENDES EXEMPTES 

Art. 6 i 7 de la Llei 49/2002 INGRESSOS DESPESES 

1.b) Quotes d'associats, col·laboradors o benefactors.   

1.c) Subvencions a l'explotació. 300.000,00  

2)  Dividends, participació en beneficis de societats, interessos, cànons i lloguers.   

3) Adquisicions o transmissions de béns, drets...    

4) Les obtingudes de les següent explotacions econòmiques:   

4.8) Organització d’activitats per fomentar la Donació altruista de Sang i Plasma. 0,09 250.885,76

TOTAL 300.000,09 250.885,76

 

2. Despeses, ingressos i inversions detallats per activitats realitzades 

Els ingressos i les despeses detallades per activitats realitzades s’informen en l’epígraf nº 12 d’aquesta 

memòria “Informació Segmentada”. 

Pel que fa a les inversions separades per activitats, al llarg del 2021 l’entitat no ha realitzat cap tipus 

d’inversió. 
 

3. Rendes destinades a fins d’interès general (Art. 3.2 Llei 49/2002)  

Totes les rendes obtingudes per la Federació han estat destinades a activitats amb fins d’interès general: 

Rendes destinades a fins d’interès general Ingressos Despeses Resultat 

Activitats per fomentar la Donació altruista de Sang i Plasma 300.000,09 250.885,76 49.114,33 

TOTAL RENDES DESTINADES A F.I.G. 300.000,09 250.885,76 49.114,33 

TOTAL  RENDES EXERCICI 2.021 300.000,09 250.885,76 49.114,33 

% DE RENDES DESTINADES A F.I.G. 100,00% 100,00% 100,00% 

RENDES NO DESTINADES A F.I.G. 0,00 0,00 0,00 

 

Totes les rendes obtingudes pel patronat han estat destinades a activitats amb fins d’interès general. 
 

4. Retribucions satisfetes als Patrons, Representants o Membres dels Òrgans de Govern   

Durant l’exercici 2021 el càrrec de Patró no ha estat retribuït, per tant no s’ha satisfet cap mena de 

retribució. 
 

5. Participacions en Societats Mercantils   

La Federació no participa en cap societat mercantil a data de tancament de l’exercici 2021. 

 

6. Convenis de col·laboració i activitats de mecenatge 

La Federació no ha realitzat cap conveni de col·laboració, ni tampoc realitza cap activitat que es pugui 

considerar de mecenatge. 
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7. Indicació del destí del patrimoni de l’entitat en cas de dissolució 

Destinat al manteniment del centre i serveis de la Federació que substitueixin amb una altra personalitat 

jurídica o dependència; i en el seu defecte, s’adjudicaran a altres entitats sense ànim de lucre amb 

finalitats anàlogues. 

Impost sobre beneficis 

La despesa per l'impost sobre beneficis de l'exercici està format per dos components: la despesa per 

impost corrent i la despesa per impost diferit. 

La despesa per impost corrent sorgeix de la cancel·lació de les retencions i pagaments a compte així com 

del reconeixement del passiu o actiu per impost corrent. La despesa per impost diferit es correspon amb 

el reconeixement i la cancel·lació dels actius i passius per impost diferit. 

Altres tributs 

Les disposicions legals vigents en matèria tributària, estableixen que les liquidacions d'impostos no es 

consideren definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o transcorri el 

termini de prescripció de quatre anys. 

La direcció de la Societat entén que, dels impostos a què està sotmesa l'Entitat, no existeixen 

contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció.  

No existeixen contingències fiscals ni sobre esdeveniments posteriors al tancament que suposin una 

modificació de la normativa fiscal que afecti els actius i passius fiscals registrats. 

Conceptes Augments Disminucions Bases 
 

Resultat comptable de l’exercici   49.114,33 
 

Diferències permanents:    
Règim fiscal entitats sense fins lucratius (Llei 
49/2002) 250.885,76 300.000,09  

 

Diferències temporals:    
 

Compensació bases negatives exercicis 
anteriors    0,00 
 

Correccions comptables:    
 

 

Reducció aplicada reserva capitalització   0,00 
 

Compensació bases negatives exercicis 
anteriors o 50% dotació al F.R.O. 
(Cooperatives)   0,00 
 

Reserva d’anivellament 0,00 0,00  
 

Base Imposable Impost Societats   0,00 
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13.- INGRESSOS I DESPESES 

Compres i Serveis Exteriors 

El detall de la partida de “compres i serveis exteriors” queda desglossat de la següent manera: 

Concepte Import 

Reparacions i conservació 1.317,26 
Serveis Professionals 7.357,12 
Primes d’assegurances  8.907,27 
Serveis Bancaris 196,87 
Publicitat 23.863,89 
Subministraments 8.676,91 
Altres Serveis 157.163,61 
TOTAL  207.482,93 
 

Despeses de Personal 

El detall de la partida de “despeses de personal” queda desglossat de la següent manera: 

Concepte Import 

Sous i salaris  31.924,05 
Seguretat Social  10.071,82 
TOTAL  41.995,87 
 

Ingressos Financers 

Al llarg de l’exercici no s’han produït ingressos financeres. 
 

Despeses Financers 

Al llarg de l’exercici no s’han produït despeses financeres. 
 

Despeses i Ingressos Extraordinaris 
El detall de la partida d’ “ingressos i despeses extraordinaris” queda desglossat de la següent manera: 
 

Concepte Import 

Despeses extraordinaris 0,77 
TOTAL  0,77 
 

Concepte Import 

Ingressos extraordinaris 0,09 
TOTAL  0,09 
 

14.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

La Federació ha rebut durant l’exercici 2021 subvencions a l’explotació i de capital, segons el següent 
detall:  

13.1) El detall de les subvencions, donacions i llegats amb caràcter d’explotació han estat durant aquest 
període les següents: 

ENTITAT ATORGANT / 

DONANT 
IMPORT DATA 

IMPORT 

PIG 2020 

Banc de Sang i Teixits 300.000,00 2021 300.000,00 
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15.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 

FUNDACIONALS 

Càlcul pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment 

establert dels beneficis. 

La totalitat dels béns i drets que formen part dels fons social es troben vinculats directament al 

compliment dels fins propis de la Federació. 

La llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones físiques, 
en el seu article 333-2, estableix l’aplicació obligatòria d’almenys el 70% dels ingressos en el termini de 
quatre exercicis, a comptar des de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.  
 
L’Entitat s’ha ajustat al que marca la llei i en el present exercici ja ha superat aquest percentatge 
mínim.  
 
Els ingressos i despeses ajustats els darrers 4 anys es corresponen als ingressos i despeses totals. No 
existeixen despeses indirectes a considerar. 
 
El càlcul és el següent: 
 

 

Ingressos ajustats: Recull la totalitat d’ingressos de l’exercici després d’impostos. 

Despeses ajustades: Recull les despeses d’explotació i les despeses financeres necessàries per a realitzar els objectius 

fundacionals. 
 

16.- ALTRA INFORMACIÓ 

Acords que no figurin en el balanç de l’entitat 

No existeix cap acord de l'entitat que no figuri al balanç i sobre el qual no s'hagi incorporat informació 

en una altra nota a la memòria. 

Número mig de treballadors de l’exercici 

El nombre mig d'empleats en l'exercici ha estat:  

Descripció 
Nombre mig empleats  

Homes Dones 
Treballadors 0,38 1,13 

 

 

 

Any 
Ingressos 
ajustats 

Despeses 
ajustades 

Diferència 
Destinat a fins propis Fins Aliens 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Import % 

2016 187.755,52 258.450,22 -70.694,70 -70.694,70   
   

0,00 0% 

2017 174.999,40 204.275,84 -29.276,44  -29.276,44  
   

0,00 0% 

2018 203.179,09 215.863,51 -12.684,42   -12.684,42 
   

0,00 0% 

2019 168.739,51 157.501,16 11.238,35    11.238,35 
  

0,00 0% 

2020 301.066,16 240.795,47 60.270,69     60.270,69 
 

0,00 0% 

2021 300.000,09 250.885,76 49.114,33      49.114,33 0,00 0% 
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Informació en relació als efectes de la Pandèmia SARS COVID 19 

A data de formulació dels Comptes Anuals no és possible establir amb seguretat l’evolució de la 

Pandèmia del SARS Covid-19. Per aquest motiu l’òrgan d’administració de l’entitat manté totes les 

mesures al seu abast per minimitzar l’impacte de la mateixa, tant en l’àmbit sanitari, com en l’econòmic, 

organitzatiu i financer. 

 

17.- INFORMACIÓ SOBRE ELS AJORNAMENTS DE PAGAMENT EFECTUATS A 

PROVEÏDORS 

El període de pagaments pactat per l’Entitat amb els seus proveïdors és inferior al màxim legal establert 

per la Llei 15/2010. 

 

Barcelona, 30 de març de 2022. 
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