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1. Activitat de l’entitat 
 
 
L' Associació de Prematurs de l'Hospital Clínic de Barcelona es va constituir a Barcelona 
el 20 d ́abril de 2015 com una associació sense ànim de lucre. Està inscrita en el 
Registre de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya, amb el número 56936 .  
 
Al setembre de 2017, va canviar els estatuts per ampliar el seu àmbit a tota Catalunya, 
esdevenint l'Associació de Prematurs de Catalunya “Som Prematurs”. L'Associació té el 
seu domicili a La Palma de Cervelló, carrer Santa Maria 69, baixos.  
 
Els fins de l’associació són tenir una presència activa en tot el relatiu a l ́atenció als 
infants nascuts de forma prematura arreu de Catalunya i als problemes associats a la 
condició de prematur i l'atenció a les famílies de prematurs. L áctuació de l ́associació 
es situa sobre els drets dels prematurs, els pares i familiars. En treball conjunt amb  
professionals dels àmbits sanitari, terapèutic, social i educatiu. Vol treballar per 
impulsar les accions davant les administracions competents que puguin facilitar tant al 
prematur com a la família el màxim potencial de desenvolupament físic, intel·lectual i 
emocional. Endegar totes aquelles millores, reformes legals i normatives que impliquin 
una millora sobre la futura problemàtica associada a la prematuritat.  
 
L'activitat més important de som Prematurs és l'Acompanyament a les famílies, mares 
i pares, dins les unitats neonatals i després de l'alta de l'hospital. Fins el març de 2020 
aquest acompanyament ha estat presencial per compartir moments i experiències 
amb mares i pares que ja han estat a les unitats neonatals. També es dona opció de 
trucades i missatges per resoldre dubtes. Aquesta acció es fa per part de voluntàries 
sense cap retribució i sense cost per part de Som Prematurs. 
 
L'activitat es desenvolupa en els hospitals amb servei de Neonatologia que han signat 
convenis de col·laboració: Institut Català de la Salut (H Vall d'Hebrón, H Germans Tries, 
H Arnau de Vilanova, H Joan XXIII), Hospital Clínic de Barcelona, Grup Quiron-Dexeus-
Teknon, H Sant Joan de Déu, Hospital Sant Joan de Reus.  
 
Aquests convenis autoritzen l'activitat de Som Prematurs en cada hospital i no suposen 
cap contraprestació econòmica per cap de les dues parts.  Els beneficiaris són els 
usuaris dels centres hospitalaris prematurs i les seves mares i pares.  
 
Els voluntaris han de fer una formació bàsica prèvia a la seva integració a l'activitat 
directe. Aquesta formació inclou aspectes de Psicologia Perinatal, Obstetrícia, 
Neonatologia i visió per part de la família. Els temes més tècnics son impartits per 
professionals que poden rebre una remuneració. La formació és gratuïta pels socis que 
volen formar part del voluntariat.    



 

 

2.  Bases de presentació dels comptes anuals 
 
La informació econòmica i financera s’ha preparat a partir dels registres comptables de 
Som Prematurs, i es presenten bàsicament seguint 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.  
 
Som Prematurs opta per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de dimensió 
reduïda continguts en el Decret que aprova aquest Pla. Tots els principis comptables 
obligatoris amb incidència en el patrimoni, la situació financera i els resultats s’han 
aplicat en l’elaboració d’aquests estats financers.  
 
No hi ha causes que impedeixen la comparació de les xifres del present exercici amb 
les del precedent.  
 
No hi ha errors a corregir en relació a exercicis anteriors. 
 
3. Aplicació de resultats 
 
Informació sobre la proposta d’aplicació de l’excedent, en especial sobre la xifra que 
l’òrgan de govern ha acordat destinar a augmentar el saldo del compte de fons 
dotacional o de fons social i sobre la qual ha acordat afectar al compliment de les 
disposicions legals aplicables, d’acord amb l’esquema següent: 

 
 

Bases de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 0,00€ 

 Total base de repartiment = Total aplicació 0,00€ 

Aplicació a Import 

Romanent  

 Total aplicació = Total base de repartiment 0,00€ 

 

4. Normes de registre i valoració 
 
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. 
L’amortització dels elements de les immobilitzacions materials es realitzen sobre valors 
de cost, seguint el mètode lineal, en funció de la vida útil.  



 
Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots aquells actius quan el seu valor 
comptable excedeix l'import recuperable corresponent. Les pèrdues per 
deteriorament es comptabilitzen dintre del compte de resultats. La reversió d'una 
pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el compte de resultats.  
 
Arrendament operatiu. Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador té el dret a 
utilitzar un actiu durant un període de temps determinat, a canvi de pagar un import 
únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de 
caràcter financer, i es comptabilitza com ingrés o despesa de l’exercici en el que es 
merita. 
 
La despesa per impost sobre beneficis de cada exercici es calcula mitjançant la suma 
de l'impost corrent, que resulta de l'aplicació del corresponent tipus de gravamen 
sobre la base imposable de l'exercici després d'aplicar les bonificacions i deduccions 
que fiscalment siguin admissibles. En tal sentit, l'impost corrent és l'import estimat a 
pagar o a cobrar, conforme als tipus impositius en vigor a la data del balanç. 
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 posteriors rectificacions en l'import de l'IVA suportat no deduïble, 
conseqüència de la regularització derivada de la prorrata definitiva, no modifiquen les 
valoracions inicials dels actius, inclosos els béns d'inversió.  
 
L'IVA repercutit no forma part de l'ingrés derivat de les operacions gravades per aquest 
impost o de l'import net obtingut en la venda o disposició per altra via en el cas de 
baixa de l'actiu no corrent. 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.  
 
Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període de 
meritament amb independència de la data de cobrament o pagament.  
 
Les subvencions i donacions 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.   
 
5. Immobilitzat material i intangible 
 
No hi ha Immobilitzat material ni intangible. 
El seu valor és 0€. 
 



6. Inversions immobiliàries 
 
No hi ha Inversions Immobiliaries. 
El seu valor és 0€. 
 
7. Béns del patrimoni cultural 

No hi ha Béns de Patrimoni Cultural. 
El seu valor és 0€. 
 
 
8. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 
 
Es van satisfer 871,20€ en concepte d’arrendament d’un magatzem. 



9. Actius financers 
 
No hi ha Actius financers. 
El seu valor és 0€. 
 
 
10. Passius financers 
 
No hi ha Passius financers. 
El seu valor és 0€. 
 
 
11. Fons propis 
 

DESCRIPCIÓ 2019 2020 

Comunicació Som Prematurs -576,36 -5.429,40 

Loteria del niño -1.293,59 1.065,00 

Masterclass ZUMBA benèfica 5.199,78 260,00 

Celebrem el Nadal -349,16 -687,22 

Workshop - Seminaris sobre prematuritat -262,15 60,00 

Zurich Marató Barcelona 459,60 471,70 

Dia del prematur a Catalunya 34,32 -340,74 

Formació voluntariat associació de prematurs -1.479,56 -635,59 

Llibres Prematuritat -2.008,45 703,68 

Convenis i col·laboracions  -285,05 

Acompanyament pares prematurs dins les UCINS   -20,40 

Celebració dia del prematur altres hospitals -313,04 -150,00 

Merchandising -106,43 -1.858.87 

TOTALES -695,04 -6.846,89 

   
Asegurança -543,44 -543,44 

Associacions -150,00  

Comisions -289,97 -320,24 

Donacions 880,89 1.442,32 

Lloguer magatzem Igualada -980,10 -871,20 

Prestació Administrativa -3.600,00 -4.400,00 

Quota associat 7.290,00 8.250,00 

Subvencions 2.212,41 1.000,00 

Varis -1.342,22 238,05 

TOTALES 3.477,57 4.795,49 

   
TOTAL 2.782,53 -2.051,40 

 



 
12. Subvencions, donacions i llegats 
 
A l’exercici de 2020 es va rebre una subvenció de 1.000,00€ de la Diputació de 
Barcelona corresponent a l’any 2019. 
També es van rebre 1.442,32€ de donacions i 150,00€ de patrocinadors, que es van 
dedicar als objectius estatutaris de l’associació.  
 
 
 
13. Situació fiscal 
 
L’associació no liquida impost de beneficis ni IVA. 
Ingressa a l’Agència Tributària les retencions de IRPF de les factures emeses per 
professionals. A l’exercici 2020 es van ingressar 238,05€. 
 
 
14. Ingressos i despeses 
 

  2019 2020 

A) Excedente del ejercicio     

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 28.136 16.559 

a) Cuotas de asociados y afiliados 7.290 8.250 

b) Aportaciones de usuarios     

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 14.508 5.717 

d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente 
del ejercicio 

6.338 2.592 

3. Gastos por ayudas y otros. -3.600 -4.400 

c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno -3.600 -4.400 

6. Aprovisionamientos. -11.936 -5.310 

7. Otros ingresos de la actividad.     

9. Otros gastos de la actividad. -9.818 -8.901 

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD 2.783 -2.051 

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS 2.783 -2.051 

A.4) Variación del patrimonio neto reconocida en el 
excedente del ejercicio 

2.783 -2.051 

 
 
15. Aplicació d'elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 
El 100% dels ingressos es dediquen als objectius estatutaris de l’associació deixant com 
fons social el saldo positiu de l’exercici si n’hi ha.  



 
 
16. Operacions amb parts vinculades 
 
No n’hi ha cap 
 
 
17. Altra informació 
 
S’ha d’incloure informació sobre: 
 
1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per 

categories i desglossat per sexes. 

L’associació no té persones contractades, les activitats d’acompanyament les 
realitzen voluntàries no retribuïdes, en aquest moment dones en la seva totalitat.   

2. Canvis dels components de l’òrgan de govern, sens perjudici de la tramitació 
prevista legalment per a la seva inscripció en el registre corresponent. 

L’òrgan de Govern és la Junta Directiva constituïda per Presidenta, Secretària, 
Tresorer i cinc vocals. Set dones i un home en las eva composició actual.   

 
18. Informació segmentada 
 
La totalitat del ingressos i despeses corresponen a les activitats estatutàries de 
l’associació. No hi ha centres de treball. Les àrees geogràfiques d’actuació són les 
demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida. A la demarcació de Girona només hi ha 
un hospital amb Servei de Neonatologia i té la seva pròpia associació.  
 
 


