
La Corporació Sanitària Parc Taulí ha de presentar els seus resultats segons les normes i principis del Pla General de
Comptabilitat. Els resultats es presenten amb dos documents principals: el resultat del compte de Pèrdues i Guanys
(Comptabilitat Financera) i la Liquidació Pressupostària (Comptabilitat Pressupostària).

Les normes i principis del Pla General de Comptabilitat permeten l’harmonització de la informació per a què totes les
empreses i entitats puguin ser comparables mitjançant informació rellevant i fiable. Alhora, permeten que el contingut, l’efecte i
la temporalitat del pressupost sigui comú a totes les Administracions Públiques.

La CSPT gaudeix del règim d’autonomia de gestió, sempre que es compleixi amb l’objectiu pressupostari, o les desviacions
negatives siguin alienes a la gestió. El qual ha estat definit com l’indicador de capacitat/necessitat de finançament en termes
de Comptabilitat nacional SEC 2010 (Sistema Europeu de Comptabilitat)

La Comptabilitat Financera
És el sistema de control i de registre de les despeses i ingressos que es realitzen en una entitat, incloent totes aquelles
estimacions i valoracions de fets futurs, d’acord amb els principis comptables.
La finalitat de la Comptabilitat Financers és donar informació financera sobre l’entitat, tant a la direcció com a tercers. Aquesta
informació serveix per fer el seguiment dels resultats i per a la presa de decisions futures.

La Comptabilitat Pressupostària
Consisteix en el seguiment i el control del pressupost d’entitats públiques.
La finalitat de la Comptabilitat Pressupostària és donar compte de com s’han administrat els recursos públics.
Les obligacions i els drets de cobrament han de ser certs i actuals, per tant, no s’aplicaran al pressupost les estimacions
d’obligacions o drets futurs.

El Sistema Europeu de Comptes (SEC)
És un sistema de comptabilitat que serveix per valorar de forma homogènia les finances públiques de tots els països de la
Unió Europea. Hi ha alguns aspectes que difereixen de la Comptabilitat Pressupostària fixada per l’Estat espanyol, per tant,
calen alguns ajustaments comptables si es volen donar dades de Comptabilitat Pressupostària en termes SEC.

La Comptabilitat al Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí
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Resultats comptables provisionals 2017
Comptabilitat Comptabilitat Indicador SEC
FINANCERA PRESSUPOSTÀRIA (Sistema Europeu de Comptes)

Registra les operacions d’ingressos i
despeses, així com estimacions i

valoracions de fets futurs

Registra les operacions d’ingressos,
despeses i inversions, sense tenir en
compte estimacions o valoracions de

fets futurs

Aquest Indicador mesura la capacitat o
necessitat de finançament

PROVISIONAL

(a) Conceptes Comuns (a) Conceptes Comuns (a) Conceptes Comuns
Ingressos i despeses Ingressos i despeses Ingressos i despeses

Total 7.836.477 € Total 7.836.477 € Total 7.836.477 €

(b) Conceptes Propis (b) Conceptes Propis (b) Conceptes Propis
Amortitzacions (1) Inversions (3) Inversions

-3.274.813 € -4.786.148 € -4.805.425 €
Provisions i obsolescència (2) Aportació de capital (4a) Aportació de capital (4b)

-1.676.832 € 1.174.302 € 1.150.000 €
Pagaments (5a) Pagaments (5b)
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Pagaments (5a) Pagaments (5b)
-1.186.135 € 281.824 €

Total -4.951.644 € Total -4.798.029 € Total -3.373.601 €

(c) Conceptes extraordinaris (c) Conceptes extraordinaris (c) Conceptes extraordinaris
Paga extra  2012 (6a) Paga extra  2012 i sentencia  Udiat (6b)

-1.449.934 € -3.584.314 €
Variacions financeres (7) Objectiu SEC 2016 (8)

-398.849 € -951.822 €
Incorporació de romanents

afectats (9a)
Incorporació de

romanents afectats  (9b)
50.700 € -25.600

Total 0 € Total -1.798.083 € Total -4.561.736 €

Resultat FINANCER Resultat PRESSUPOSTARI Desviació Objectiu SEC

(a+b+c) 2.884.832 € (a+b+c) 1.240.365 € (a+b+c) -98.860 €



Comentaris Resultats comptables 2017

(1)  Import total amortitzacions 5.949.998 € menys 2.675.185 €, subvenció obres Taulí Nou i projectes finançats,
total amortitzacions netes 3.274.813 €

(2) Detall provisions i obsolescència:
Pèrdues per obsolescència tècnica............................................. -167.470 €
Provisions demanda vacances .................................................. -1.329.309 €
Altres ........................................................................................... -180.053 €

(3) Actius de reposició i nova adquisició
(4a) Aportació de Capital:    Aportació Catsalut per inversions: 250.000 €

Aportació Catsalut retorn préstec del POPT2: 900.000 €
Retorn préstec CLS: 24.301 €

(4b) Aportació de Capital:    Aportació Catsalut per inversions: 250.000 €
Aportació Catsalut retorn préstec del POPT2: 900.000 €

(5) Pagaments: (5a) Retorn del préstec POPT2 i projectes Udiat: -971.156 €
Variació existències: -148.214 €
Pagament sentència de guàrdies: -241.794 €
Projectes europeus: 202.586 €
Variacions per baixes i alienacions d’immobilitzat: -27.605 €

(5b) Variació existències: -148.214 €
Pagament sentència de guàrdies: -241.794 €
Projectes europeus: 254.498 €
Altres: - 8.436 €
Diferència ingressos Administració de la Generalitat: 425.770 €

(6) Paga extra
(6a) Inclou la paga extra 2012
(6b) Inclou la paga extra 2012 i  la sentència per la recuperació del 5% dels conceptes retrets als treballadors
de l’empresa Udiat
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Comentaris Resultats comptables  2017

(7) Variació pòlissa bancària: -398 .849 €

(8) L'objectiu pressupostari és de 951.822 €
1) Objectiu SEC 2017 .................................................................  951.822 €
2) Resultat SEC ..........................................................................  852.960 €
3) Desviació sobre l’Objectiu SEC (2-1) ...................................... -98.860 €

(9) Romanents de tresoreria incorporats i gastats:

(9a)Desviacions de finançament negatives de l’exercici : 55.785 (Pagaments 2017 provinents d’exercicis anteriors)
Desviacions de finançament positives de l’exercici:    5.085  (Cobraments 2017 no aplicats en l’exercici )

(9b)Desviacions anuals de finançament amb projectes amb finançament afectat: -6.300 €
Incidències particulars: -19.300 €
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Règim d’Autonomia de Gestió

Per tal de gaudir d’autonomia de gestió, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí (CCSPT) ha
d’assolir un objectiu pressupostari.

Aquest objectiu s’assoleix sempre i quan es superi o iguali el resultat previst segons la Llei de
pressupostos, en termes SEC2010 (Sistema Europeu de Comptes).

El resultat d’aquest any 2018 és de 852.960 euros. Si tenim en compte que la Intervenció Adjunta
ha establert un objectiu de 951.822 euros, la desviació del resultat ha estat de -98.860 euros.

Aquest any s’ha produït el pagament de la reclamació, efectuada pels treballadors de l’empresa
Udiat, de recuperar el 5% detret dels seus havers a partir de l’1 de juny de 2010, concepte
extraordinari  i puntual  que ha incidit de manera negativa  en el resultat del consorci i que no és
conseqüència de la gestió de l’any.

Per tant si aïllem aquesta situació i analitzem el resultat de les operacions de l’any aquest seria
positiu.

L’any 2018 el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí té la previsió de complir amb l’objectiu.
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Desviació sobre l’Objectiu SEC -98.860€

Pagament sentència Udiat 2.274.061 €

Desviació sobre l’Objectiu SEC
sense conceptes extraordinaris

2.175.201 €


