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NOTA RESUM

Nota resum de l’informe 17/2021, relatiu a la Fundació Sant Hospital de
la Seu d’Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018
Barcelona, 3 de novembre de 2021
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha emès l’informe 17/2021, relatiu a la Fundació
Sant Hospital de la Seu d’Urgell, seguiment del Pla de viabilitat 2014-2023, exercici 2018, en
compliment del seu Programa anual d’activitats.
L’informe, presentat pel síndic major, Jaume Amat, com a ponent, va ser aprovat pel Ple de
la Sindicatura en la sessió del 15 d’octubre del 2021.
El treball de fiscalització limitada ha inclòs la revisió de l’estat d’execució del Pla de viabilitat
economicofinancer per al període 2014-2023 a 31 de desembre del 2018 i de la situació
econòmica i financera de l’entitat en aquella data.
La Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell va ser constituïda el 7 d’agost del 1987. Formen
part del seu Patronat representants de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, del Bisbat d’Urgell i
de la Generalitat de Catalunya. La Fundació presta serveis d’atenció social i d’assistència
sanitària a la comarca de l’Alt Urgell.
El mes de març del 2014 el Patronat de la Fundació va aprovar el Pla de viabilitat
economicofinancer per al període 2014-2023 amb l’objectiu de revertir la greu situació
econòmica i financera de l’entitat, que al tancament de l’exercici 2012 presentava uns fons
propis negatius de 9,62 M€ i un patrimoni net negatiu de 7,32 M€.
Un cop analitzades les dades de les despeses corrents i dels ingressos per l’activitat, de
l’endeutament de la Fundació durant el període 2014-2018 i la seva situació econòmica i
financera al tancament de l’exercici 2018, la Sindicatura considera que, tot i que les
previsions incloses en el Pla de viabilitat economicofinancer per al període 2014-2023 no
s’han acomplert, la situació economicofinancera a 31 de desembre del 2018 va experimentar
una millora superior a les previsions.
Pel que fa al compliment de les actuacions previstes en el Pla, a continuació es resumeixen
alguns dels fets més destacables, recollits en l’apartat de conclusions de l’informe:
• Els contractes d’endeutament financer existents abans del Pla de viabilitat preveien
amortitzar deute per 8,14 M€ entre els exercicis 2014 i 2018, mentre que amb els nous
contractes formalitzats arran de les actuacions previstes en el Pla de viabilitat,
l’amortització del principal de l’endeutament va ser de 3,93 M€.
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• Durant el període 2014-2018 el Pla de viabilitat preveia un increment de les despeses de
personal d’un 6,1%, mentre que l’increment real va ser d’un 7,3%, superior en 2,42 M€ a
la despesa prevista.
• El cost del Consum de béns destinats a les activitats va tenir un increment d’un 33,5%
durant el període 2014-2018, mentre que, d’acord amb el Pla de viabilitat, hauria d’haver
estat d’un 6,1%. La desviació respecte del volum esperat va suposar un increment de la
despesa de 2,64 M€.
• El conjunt de la despesa en Treballs realitzats per altres empreses durant el període 20142018 va experimentar una disminució de l’11,7%, mentre que, d’acord amb el Pla de
viabilitat, la previsió era que augmentés un 6,1%. Aquesta reducció de la despesa va
suposar un estalvi d’aproximadament 75.000 € de l’import previst.
• El cost de Serveis exteriors va tenir un increment d’un 7,0% durant el període analitzat,
davant l’increment del 6,1% previst en el Pla de viabilitat. Aquesta desviació va suposar
una major despesa d’aproximadament 0,53 M€.
• Quant als ingressos, el Pla de viabilitat preveia uns ingressos conjunts de 71,66 M€ durant
el període 2014-2018. Els ingressos reals d’aquest període van ser de 77,28 M€, amb un
increment sobre l’import previst de 5,62 M€. L’increment dels recursos entre el 2014 i el
2018 va ser d’un 13,1%, principalment per l’increment dels ingressos procedents del
Servei Català de la Salut per la contraprestació dels serveis sanitaris prestats.
• El Pla de viabilitat preveia uns resultats conjunts dels exercicis 2014 al 2018 d’1,47 M€,
mentre que els resultats acumulats durant aquest període van ser de 3,29 M€, 1,82 M€
superiors als esperats. Els imports del Compte de pèrdues i guanys dels exercicis 2014 i
2015 mostren una evolució negativa respecte dels resultats previstos, però el resultats
positius obtinguts a partir de l’exercici 2016 van permetre obtenir uns resultats superiors
als previstos en el Pla de viabilitat.
• El 31 de desembre del 2018, després d’haver aplicat les actuacions previstes en el Pla
de viabilitat, la Fundació presentava uns Fons propis negatius de 6,25 M€, amb una
millora respecte a la situació prevista en el Pla d’1,16 M€. Aquesta evolució positiva dels
fons propis va fer que el patrimoni net negatiu de l’entitat a 31 de desembre del 2018 fos
de 3,71 M€, davant els 5,83 M€ previstos en el Pla de viabilitat.

Aquesta nota resum té efectes merament informatius.
L’informe es pot consultar a www.sindicatura.cat.
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