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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

BALANÇ DE SITUACIÓ – ACTIU AL 31 DE DESEMBRE DE 2017 I 2016 

(NOTES 1, 2 I 4) (Euros)  

 

Les Notes 1 a la 16 i els Annexos 1 a 2 són part d’aquest balanç de situació - Actiu. 

                  Saldos al

Núm. dels Comptes A   C   T   I   U
Notes 

memòria 31/12/2017 31/12/2016

A) ACTIU NO CORRENT 51.125,22 51.573,81

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 5 0,00 0,00
202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuitament

200,201, 203, 205, 4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 6 51.125,22 51.573,81
210, 211, (2801), (2910) 1. Terrenys i construccions

212, 213, 214, (2812), 2. Instal∙lacions, maquinària i utillatge

215, 216, (2815), (2816) 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 51.125,22 51.573,81

217, 218, (2817), (2818) 4. Altre immobilitzat material

219 5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes

III. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 0,00 0,00
220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 0,00 0,00
230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191) 2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes

0,00 0,00
2403, 2404, (2493), (2494) 1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943), (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 0,00 0,00
2405, 250, (2495), (259) 1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, 2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. ACTIUS PER IMPOST DIFERIT 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 366.326,88 419.298,64

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, I. EXISTÈNCIES 7 
(39), 407

8 191.018,59 198.085,79
440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 191.018,59 198.085,79

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 0,00 0,00

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 0,00 0,00

460, 464, 544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 0,00 0,00

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

6.400,00 4.936,60
5303, 5304, (5393), (5394) 1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 2. Crèdits a entitats 6.400,00 4.936,60

5313, 5314, 5333, 5334, 3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 37.000,00 37.000,00
5305, 540, (5395), (549), 1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945) 3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525 4. Altres actius financers 37.000,00 37.000,00

554, 5590, 565, 566

480, 567 V. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 8 10.733,63 8.892,87
   

8 121.174,66 170.383,38
570, 572, 574 1. Tresoreria 121.174,66 170.383,38

576 2. Altres actius líquids equivalents

Total   A C T I U 417.452,10 470.872,45

III. INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP I 
ASSOCIADES A CURT TERMINI

II. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTOS DE LES 
ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A COBRAR

V. INVERSIONS EN ENTITATS DEL GRUP I 
ASSOCIADES A LLARG TERMINI

VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS
 EQUIVALENTS
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

BALANÇ DE SITUACIÓ – PATRIMONI NET I PASSIU AL 31 DE DESEMBRE 
DE 2017 I 2016 

(NOTES 1, 2 I 4) (Euros) 

 

Les Notes 1 a la 16 i els Annexos 1 a 2 són part d’aquest balanç de situació - Patrimoni Net i Passiu. 

                  Saldos al

Núm. dels Comptes P A T R I M O N I  N E T  I  P A S S I U
Notes 

memòria 31/12/2017 31/12/2016

A. PATRIMONI NET 211.463,29 246.191,97

A-1. FONS PROPIS 10 111.463,29 96.191,97
I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS 30.200,86 30.200,86

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials 30.200,86 30.200,86

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. FONS ESPECIALS
III. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 65.991,11 46.453,30

120 1. Romanent 77.010,85 77.010,85

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors ‐11.019,74 ‐30.557,55

124 IV. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS ESTATUTÀRIES
129 V. EXCEDENT DE L'EXERCICI (POSITIU O NEGATIU) 15.271,32 19.537,81
118 VI. APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES

A-2. SUBVENCIOS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I
ALTRES AJUSTAMENTS 11 100.000,00 150.000,00

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 100.000,00 150.000,00

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

14 I. PROVISIONS A LLARG TERMINI
II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614 III. DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI 0,00 0,00
479 IV. PASSIUS PER IMPOST DIFERIT 0,00 0,00
181 V. PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00

C. PASSIU CORRENT 205.988,81 224.680,48

499, 529 I. PROVISIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

II. DEUTES A CURT TERMINI 0,00 0,00
5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

5115, 5135, 5145, 521, 522 3. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00

5103, 5104, 5113, 5114, III. DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI 9 60.873,27 96.183,36
IV. CREDITORS PER ACTIVITAS I ALTRES COMPTES A PAGAR 9 31.287,16 31.441,61

400, 401, 403, 404, 405, 1. Proveïdors 20.679,72 25.935,84

41 2. Creditors varis 0,00 0,00

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

Administracions Públiques 10.607,44 5.505,77

448 5. Acomtpes d'usuaris

485, 566 V. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 9 113.828,38 97.055,51

Total   P A T R I M O N I  N E T  I  P A S S I U 417.452,10 470.872,45
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI TANCAT AL 31 DE DESEMBRE 
DE 2017 I 2016 

(NOTES 1, 2 I 4) (Euros) 

 

Les Notes 1 a la 16 i els Annexos 1 a 2 són part d’aquest compte de resultats 

                  Saldos al

Núm. dels Comptes COMPTE DE RESULTATS
Notes 

memòria 31/12/2017 31/12/2016

1. Ingressos per les activitats 14 115.716,86 124.309,64

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis 12.925,00 12.500,00

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos per promocions, patrocinadors i col∙laboracions 25.779,84 28.016,54

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 27.012,02 33.793,10

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici 50.000,00 50.000,00

incorporats al resultat de l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses 14 0,00 0,00
(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits 0,00 0,00

(653), (654) b) Despeses per col∙laboracions i per l'exercici del càrrec 

de membre de l'òrgan de govern

(6930), 71, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats 0,00 0,00
i en curs de fabricació

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

5. Aprovisionaments 0,00 0,00
(600), (601), (602), 606, a) Consums i deteriorament d'existències 0,00 0,00

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

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00
752 a) Ingressos per arrendaments
751, 753, 754, 755. 759 b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal 14 -68.156,64 -77.625,10

8. Altres despeses d'explotació -26.658,01 -28.293,76
a) Serveis exteriors ‐26.578,07 ‐28.215,01

(620) a.1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00

(621) a.2) Arrendaments i cànons 0,00 0,00

(622) a.3) Reparacions i conservació ‐6.534,00 0,00

(623) a.4) Serveis professionals independents ‐2.890,04 ‐2.879,07

(624) a.5) Transports 0,00 0,00

(625) a.6) Primes d'assegurances 0,00 0,00

(626) a.7) Serveis bancaris ‐497,45 ‐687,17

(627) a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques 0,00 0,00

(628) a.9) Subministraments 0,00 0,00

(629) a.10) Altres serveis ‐16.656,58 ‐24.648,77

(631), (634), 636, 639 b) Tributs ‐79,94 ‐78,75

(655), (694), (695), 794, c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 

7954 operacions de les activitats 0,00 0,00

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat -448,59 -399,82

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats a resultat 0,00 0,00

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excès de provisions 0,00 0,00

12. Deteriomament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00
(690), (691), (692), 790, 791, a) Deteriorament i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, b) Resultats per alienacions i altres

772

(678), 778 13. Altres resultats -5.252,24 1.546,85

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 15.201,38 19.537,81

760, 761, 762, 769 14. Ingressos financers 69,94 0,00

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres 0,00 0,00

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

(668), 768 17. Diferències de canvi 0,00 0,00

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments finance 0,00 0,00
(696), (697), (698), (699) a) Deteriorament i pèrdues

(696), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER 69,94 0,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 15.271,32 19.537,81

(6300), 6301, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 15.271,32 19.537,81
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE L’EXERCICI 2016 I 2017 

(NOTES 1, 2 I 4) (Euros) 

 

Les Notes 1 a la 16 i els Annexos 1 a 2 són part d’aquest Estat de canvis en el Patrimoni Net. 

Total Pendents de 
desemborsar

Excedents d’exercici 
anteriors

Excedents pendents de 
destinar a les finalitats 
estatutàries

Excedent de 
l’exercici

Aportacions per a 
compensar pèrdues

Subvencions, 
donacions i 
llegats rebuts

Total

Saldo final any 2015 30.200,86 ‐ 77.010,85 ‐ ‐30.557,55 ‐ 0,00 76.654,16
Ajustos per canvi de criteri 2015 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Ajustos per errors 2015 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Saldo ajustat, inici de l’any 2016 30.200,86 ‐ 77.010,85 ‐ ‐30.557,55 ‐ 0,00 76.654,16

I. Excedent de l'exercici ‐ ‐ ‐ ‐ 19.537,81 ‐ ‐ 19.537,81
II. Operacions de patrimoni net:

1. Augments de fons dotacionals/fons  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2. (Reducció de fons dotacionals/fons  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3. Conversió de passius financers en  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4. Altres operacions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
III. Altres operacions del patrimoni net ‐ ‐ ‐30.557,55 ‐ 30.557,55 ‐ 150.000,00 150.000,00

Saldo final de l'any 2016 30.200,86 ‐ 46.453,30 ‐ 19.537,81 ‐ 150.000,00 246.191,97
Ajustos per canvi de criteri 2016 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Ajustos per errors 2016 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Saldo ajustat, inici de l’any 2017 30.200,86 ‐ 46.453,30 ‐ 19.537,81 ‐ 150.000,00 246.191,97

I. Excedent de l'exercici ‐ ‐ ‐ ‐ 15.271,32 ‐ ‐ 15.271,32
II. Operacions de patrimoni net:

1. Augments de fons dotacionals/fons  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

2. (Reducció de fons dotacionals/fons  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

3. Conversió de passius financers en  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4. Altres operacions ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 0,00
III. Altres operacions del patrimoni net ‐ ‐ 19.537,81 ‐ ‐19.537,81 ‐ ‐50.000,00 ‐50.000,00

Saldo final de l'any 2017 30.200,86 ‐ 65.991,11 ‐ 15.271,32 ‐ 100.000,00 211.463,29

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2016 I 2017
Fons
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FUNDACIÓ UNIVERSITAT DE LLEIDA 

Memòria simplificada de l’exercici finalitzat 
el 31 de desembre de 2017 

 

1. Activitat de la Fundació 

La Fundació Universitat de Lleida (en endavant la Fundació) és una entitat  privada la 
creació de la qual va ser aprovada per Junta de Govern de la Universitat de Lleida el 26 
de gener de 1996, i es va constituir el 12 de juny de 1996, amb domicili social actual a 
Lleida, Jaume II, 67 (modificació d’Estatuts de 2012) i N.I.F G-25372897. Va ser inscrita 
al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1021 en data 29 
de novembre de 1996.  

Tal i com s’indica als Estatuts aprovats pel Patronat de l’Entitat amb data 26 d’octubre de 
2004, és una Fundació privada sense ànim de lucre, de caràcter indefinit i subjecta a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya.  

Per altra banda, amb data 7 d’abril de 2011, el Patronat va acordar modificar els Estatuts 
per tal d’adaptar-los al que preveu la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi 
Civil de Catalunya. Aquests acords van ser formalitzats en escriptura pública atorgada el 
dia 28 de juny de 2011 davant del notari de Lleida senyor José Manuel Villafranca Mercé, 
amb número de protocol 810. 

Aquesta modificació dels Estatuts contempla igualment els aspectes següents:  

a) Modificació de la denominació social de la Fundació, que passa a ser FUNDACIÓ 
UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

b) Ampliació de les finalitats i activitats de la Fundació. 

c) Canvi del domicili social, que passa a ser: carrer Jaume II, 67, Campus 
Universitari de Cappont (25001-Lleida). 

d) Modificació dels òrgans de la Fundació, de la composició del Patronat, del règim 
de convocatòria de les reunions del Patronat i del quòrum mínim d’assistència i 
dels requisits per prendre l’acord de modificació d’estatuts.  

Els Estatuts aprovats pel Patronat es van inscriure al Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya amb data 19 d’abril de 2012. 

El Patronat de la Fundació en reunió mantinguda el dia 14 de maig de 2014 va acordar 
una nova modificació dels Estatuts per tal d’ampliar els objectius de la Fundació, crear 
un òrgan per gestionar possibles accions de mecenatge i reconèixer que la Fundació té la 
condició de mitjà propi instrumental i servei tècnic de la Universitat de Lleida i la seva 
regulació. 

Aquests acords van ser formalitzats en escriptura pública atorgada el 14 d’octubre de 
2014 davant del notari de Lleida senyor José Manuel Villafranca Mercé, amb número de 
protocol 1123; i amb escriptura pública d’esmena atorgada el 10 de juny de 2015 davant 
del mateix notari, amb número de protocol 659, es va completar la documentació 
necessària per aprovar i inscriure la modificació d’Estatus de la Fundació. 
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Els Estatuts aprovats pel Patronat es van inscriure al Registre de Fundacions de la 
Generalitat de Catalunya amb data 27 de juliol de 2015. 

D’acord amb el contingut dels Estatuts, i segons s’indica als articles 2 i 3 dels mateixos, 
la Fundació té com a finalitat fomentar les relacions entre la Universitat de Lleida, la 
societat i l’entorn socioeconòmic i cultural, fomentant la recerca científica, la humanística 
i tècnica, la innovació tecnològica i la formació continuada, amb l’objecte de coadjuvar 
al desenvolupament de la Societat. 

Per dur a terme les seves activitats, la Fundació té els objectius propis següents: 

a) Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement, la 
comunicació i les relacions entre la Universitat de Lleida i l’entorn socioeconòmic 
i cultural.  

b) Promoure, fomentar i formalitzar contractes i convenis de recerca, 
desenvolupament, innovació i prestació de serveis entre la Universitat de Lleida i 
entitats públiques, privades, del tercer sector o amb persones físiques. 

c) Promoure i projectar la Universitat de Lleida al seu entorn proper i d’àmbit 
internacional. 

d) Promoure activitats de formació continuada. 

e) Potenciar la transferència de coneixements i de tecnologia de la Universitat de 
Lleida, podent participar en empreses, amb la finalitat d’utilitzar, difondre i treure 
profit d’aquests coneixements. 

f) Actuar com a centre d’informació i coordinació de les empreses i entitats 
públiques que vulguin establir relacions amb la Universitat de Lleida. 

g) Facilitar l’accés al món laboral dels graduats, ja sigui en treballs per compte propi 
o per compte d’altre. 

h) Facilitar la relació de l’estudiantat amb el món del treball per a la millora de la 
seva formació i adquisició d’experiència, en activitats professionals. 

i) En general, colꞏlaborar amb la resta de la Universitat en la gestió de les activitats 
que aquesta té encomanades. 

En tot cas, totes aquestes activitats es realitzaran amb el compromís de fomentar la 
sostenibilitat com a valor i potenciant la universalitat cultural i el compromís amb el 
desenvolupament social. 

Durant l’exercici 2017 les activitats principals desenvolupades per la Fundació (en 
l’Annex 1 s’inclou la memòria detallada “Informe Anual d’Activitats 2017”) han estat les 
següents: 

 Organització d’un total de tretze congressos, jornades i/o simposis a iniciativa dels 
equips de recerca  de la Universitat de Lleida, per tal de fomentar la difusió dels 
resultats de la recerca i incentivar les relacions científiques entre els/les 
investigadors/res.  
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 Colꞏlaboració amb el Campus Iberus en la promoció del programa DEMOLA. El 
programa és una plataforma d'innovació on estudiants, conjuntament amb 
empreses i entitats, desenvolupen nous productes, conceptes i serveis (prototips, 
pilots, 'demos' etc.) d'aplicació a la vida real.  

 Assessorament, formació i suport a la gestió econòmica i administrativa de la 
Fundació Agrotecnio. 

 Colꞏlaboració en la gestió de la “Càtedra Indra-Adecco” referent a l’accessibilitat 
de persones discapacitades a les TIC.  

 Conveni de colꞏlaboració amb INEFC 

 Contracte per a la realització de la revisió de l’estudi de freqüentació turística del 
Parc Natural de l’Alt Pirineu,  any 2017 

 Conveni de colꞏlaboració entre la Fundació Universitat de Lleida i el Consorci del 
Parc Natural de la Serra de Collserola per a la realització d’un estudi de 
freqüentació i caracterització dels visitants al parc 

Les fundacions han d’aplicar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets 
anuals que obtenen al compliment de les finalitats fundacionals segons l’article 333.2 de 
la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques. En el cas en que no arribés al 70% cal fer un pla de destinació de la 
diferència pendent per tal d’aplicar-la en els quatre exercicis següents. 

El càlcul de destinació del percentatge legalment establert a les finalitats s’ha fet 
diferenciant les despeses necessàries de les despeses d’aplicació a la finalitat fundacional 
(veure relació en l’annex 2).   

A continuació, es presenta el compliment de l’article 333.2 seguint la línia d’aplicació 
exposada en el pla d’actuació inclòs en la memòria de l’exercici anterior.  

Any 2016 
Ingressos bruts 126.520,15 
- Despeses Necessàries 4.586,97 
Ingressos Nets 121.933,18 
  

70% Ingressos Nets 85.353,23 
Despeses Fundacionals (1) 102.395,37 
  

Defecte (en euros) 
(1) 

Exercici de generació 

27.687,12 
2015 

27.687,12 
Exercici d’execució 
2016 -27.687,12 -27.687,12 
Total 0,00 0,00 
 Incorporació pendent 2016 85.353,23 
 Aplicació import disponible 2016 (1) -74.708,25 
 Total pendent 10.644,98 
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L’any 2016 va quedar pendent d’aplicació l’import de 10.644,98 que es pot executar des 
del 2017 fins al 2020. 

Any 2017 
Ingressos bruts 116.226,12 
- Despeses Necessàries 4.409,97 
Ingressos Nets 111.816,15 
  

70% Ingressos Nets 78.271,31 
Despeses Fundacionals (1) 96.544,83 

 

Defecte (en euros) 
(1) 

Exercici de generació 

10.644,98 
2016 

10.644,98 
Exercici d’execució 
2017 -10.644,98 -10.644,98 
Total 0,00 0,00 
 Incorporació pendent 2017 78.271,31 
 Aplicació import disponible 2017 (1) 85.899,85 
 Total pendent 0,00 
 Excedent (7.628,54) 

 

No quedarà cap import pendent d’aplicació. 

 

RESUM DELS CRITERIS CONSIDERATS:      

S’han considerat com a despeses fundacionals, les de personal i les lligades al 
desenvolupament de congressos i cursos, donat que és el vehicle pel qual la Fundació 
desenvolupa la seva activitat fundacional. 

S'han considerat com a despeses necessàries les de gestoria, auditoria, revisió de comptes, 
serveis bancaris i altres similars. 

 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

1. Imatge fidel: 

Els comptes anuals s'han preparat a partir dels registres comptables de la 
Fundació i inclouen certes reclassificacions comptables que es consideren 
necessàries per a la seva presentació d’acord amb allò establert al Decret 
259/2008, de 23 de desembre, i altra normativa modificadora d’aquest real 
decret, pel qual s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, de manera 
que mostrin el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació.  
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S'han seguit sense excepció totes les normes i criteris establerts en el Pla de 
Comptabilitat vigent en el moment de la formulació d'aquests comptes i 
indicat al paràgraf anterior.  

La Fundació ha optat per l’aplicació dels criteris aplicables a les entitats de 
dimensió reduïda continguts en el Decret que aprova aquest Pla. 

Aquests comptes anuals de la Fundació incorporen l’activitat desenvolupada i 
considerada com a pròpia (veure nota 13). Les dades corresponents a altres 
activitats, on la Fundació actua com a gestora, no s’incorporen als estats 
financers adjunts.  

2. Principis comptables no obligatoris aplicats 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

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

No existeixen aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

4. Comparació de la informació i aspectes derivats de la transició a les noves 
normes comptables 

Es presenten les dades comparatives corresponents a l’exercici 2016 a les 
partides del balanç de situació, compte de resultats, estat de canvis en el 
patrimoni net i memòria. 

5. Agrupació de partides. 

A efecte de facilitar la comprensió del balanç i compte de pèrdues i guanys, 
aquests estats es presenten de forma agrupada, presentant-se les anàlisis 
requerides en les notes corresponents en la memòria. 

6. Elements recollits en diverses partides 

No hi ha elements de naturalesa similar inclosos en diferents partides dins del 
Balanç de Situació.  

7. No s'han realitzat altres canvis en criteris comptables dels marcats per 
l'adaptació de la comptabilitat al nou Pla Comptable per a Fundacions i 
Associacions.  

8. Correcció d’errors 

No s'han detectat errors existents al tancament de l'exercici que obliguin a 
reformular els comptes, els fets coneguts amb posterioritat al tancament, que 
podrien aconsellar ajustaments en les estimacions a tancament de l'exercici, 
han estat esmentats en els seus apartats corresponents. 
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3. Excedent de l’exercici 

Es proposa la següent distribució de l’excedent de l’exercici 2017 (expressat en 
euros):  

 Base de repartiment  

     .  Excedent positiu de l’exercici 15.271,32 
        Total 15.271,32 
   
 Distribució  

     .  A compensar excedents negatius d’exercicis anteriors 11.019,74 
     .  A romanent 4.251,58 
        Total 15.271,32 

 

4. Normes de valoració 

Les normes de valoració comptables aplicades en relació amb les diferents partides, 
són les següents: 

a) Immobilitzat  intangible 

Els actius intangibles es registren pel seu cost d'adquisició i/o producció i, 
posteriorment, es valoren al seu cost menys, segons procedeixi, la seva 
corresponent amortització acumulada i/o pèrdues per deteriorament que hagin 
experimentat. Aquests actius s'amortitzen en funció de la seva vida útil. 

La Fundació reconeix qualsevol pèrdua que hagi pogut produir-se en el valor 
registrat d'aquests actius amb origen en el seu deteriorament, els criteris per al 
reconeixement de les pèrdues per deteriorament d'aquests actius i, si escau, de les 
recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en exercicis anteriors 
són similars als aplicats per a l’immobilitzat material.  

1. Aplicacions informàtiques 

Els costos d'adquisició i desenvolupament incorreguts en relació amb els 
sistemes informàtics bàsics en la gestió de la Fundació es registren a càrrec de 
l'epígraf “Aplicacions informàtiques” del balanç de situació. 

Els costos de manteniment dels sistemes informàtics es registren a càrrec del 
compte de resultats de l'exercici en que s'incorren. 

S’amortitzen linealment entre 3-4 anys, coincidint amb la seva vida útil. 

b) Immobilitzat material: 

1. Cost. 

Els béns compresos en l'immobilitzat material es valoren a preu d'adquisició o al 
cost de producció, incloses totes les despeses addicionals directament 
relacionades amb la seva posada en funcionament, tals com despeses 
d’enderrocament, transport, drets aranzelaris, assegurances, instalꞏlació, muntatge 
i altres similars. 
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Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial 
del valor actual de les obres de desmantellament o retirament, així com els costos 
de rehabilitació del lloc que està instalꞏlat. Formen part de l'immobilitzat material 
els costos financers corresponents al finançament dels projectes d'instalꞏlacions 
tècniques el període de construcció de les quals supera l'any, fins a la preparació 
de l'actiu per al seu ús.  

Els costos de renovació, ampliació o millora són incorporats a l'actiu com major 
valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, 
productivitat o prolongació de la seva vida útil. Les despeses periòdiques de 
manteniment, conservació i reparació s'imputen a resultats, seguint el principi de 
l'import, com cost de l'exercici  en què s'incorren. 

2. Amortització  

L'amortització d'aquests actius comença quan els actius estan preparats per a l'ús 
per al qual van ser projectats. 

L'amortització es calcula, aplicant el mètode lineal, sobre el cost d'adquisició dels 
actius menys el seu valor residual; entenent-se que els terrenys sobre els quals 
s'assenten els edificis i altres construccions tenen una vida útil indefinida i que, 
per tant, no són objecte d'amortització. 

Les dotacions anuals en concepte d'amortització dels actius materials es realitzen 
amb contrapartida en el compte de resultats i, bàsicament, equivalen als 
percentatges d'amortització determinats en funció dels anys de vida útil estimada, 
com terme mitjà, dels diferents elements: 

 Descripció Anys de vida 
estimada 

 Altres instalꞏlacions, utillatge i mobiliari 4-10 

 Equips per a processaments d’informació 3-4 
 Altre immobilitzat 4 

 

Per últim indicar que dintre del capítol d’Altre Immobilitzat s’inclouen actius, tals 
com a obres d’art, que no són objecte d’una depreciació sistemàtica, mitjançant la 
seva amortització, ja que es tracta de béns que són objecte de revalorització amb 
el decurs del temps. 

Els valors residuals i les vides útils es revisen, ajustant-los, si s’escau, en la data 
de cada balanç.  

3. Deteriorament del valor dels actius materials i intangibles 

En la data de cada balanç de situació, la Fundació revisa els imports en llibres dels 
seus actius materials i intangibles per a determinar si existeixen indicis que aquests 
actius hagin sofert una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol 
indici, l'import recuperable de l'actiu es calcula amb l'objecte de determinar l'abast 
de la pèrdua per deteriorament de valor (si l'hagués). En cas que l'actiu no generi 
fluxos d'efectiu que siguin independents d'altres actius, la Fundació calcula 
l'import recuperable de la unitat generadora d'efectiu a la qual pertany l'actiu.  
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L'import recuperable és el major valor entre el valor raonable menys el cost de 
venda i el valor d'ús. A l’avaluar el valor d'ús, els futurs fluxos d'efectiu estimats 
s'han descomptat al seu valor actual utilitzant un tipus de descompte abans 
d'impostos que reflecteix les valoracions actuals del mercat pel que fa al valor 
temporal dels diners i els riscos específics de l'actiu per al qual no s'han ajustat els 
futurs fluxos d'efectiu estimats.  

Si s'estima que l'import recuperable d'un actiu (o una unitat generadora d'efectiu) 
és inferior al seu import en llibres, l'import de l'actiu (o unitat generadora d'efectiu) 
es redueix al seu import recuperable. Immediatament es reconeix una pèrdua per 
deteriorament de valor com una despesa.  

Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix, posteriorment, l'import en 
llibres de l'actiu (unitat generadora d'efectiu) s'incrementa a l'estimació revisada 
del seu import recuperable, però de tal manera que l'import en llibres incrementat 
no superi l'import en llibres que s'hauria determinat de no haver-se reconegut cap 
pèrdua per deteriorament de valor per a l'actiu (unitat generadora d'efectiu) en 
exercicis anteriors. Immediatament es reconeix una reversió d'una pèrdua per 
deteriorament de valor com ingrés. La reversió del deteriorament té com a límit el 
valor comptable de l'immobilitzat que estava reconegut en la data de la reversió, 
si no s'hagués registrat la deterioració del valor. 

c) Instruments financers 

            1. Actius financers 

Les diferents categories d’actius financers són les següents: 

 a) Actius financers a cost amortitzat  

En aquesta categoria s'han inclòs els actius que s'han originat en la venda de 
béns i prestació de serveis per operacions de tràfic de la Fundació. També 
s'han inclòs aquells actius financers que no s'han originat en les operacions de 
tràfic de la Fundació i que no sent instruments de patrimoni ni derivats, 
presenten uns cobraments de quantia determinada o determinable.  

Aquests actius financers s'han valorat pel seu valor raonable que no és altra 
cosa que el preu de la transacció, és a dir, el valor raonable de la 
contraprestació més tots els costos que li han estat directament atribuïbles.  

Posteriorment, aquests actius s'han valorat pel seu cost amortitzat, imputant en 
el compte de pèrdues i guanys els interessos reportats, aplicant el mètode de 
l'interès efectiu.  

Per cost amortitzat s'entén el cost d'adquisició d'un actiu o passiu financer 
menys els reemborsaments de principal i corregit (en més o menys, segons 
sigui el cas) per la part imputada sistemàticament a resultats de la diferència 
entre el cost inicial i el corresponent valor de reemborsament al venciment. En 
el cas dels actius financers, el cost amortitzat inclou, a més, les correccions al 
seu valor motivades per la deterioració que hagin experimentat.  
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El tipus d'interès efectiu és el tipus d'actualització que iguala exactament el 
valor d'un instrument financer a la totalitat dels seus fluxos d'efectiu estimats 
per tots els conceptes al llarg de la seva vida romanent.  

Els dipòsits i fiances es reconeixen per l'import desemborsat per fer front als 
compromisos contractuals.  

Es reconeixen en el resultat del període les dotacions i retrocessions de 
provisions per deteriorament del valor dels actius financers per diferència 
entre el valor en llibres i el valor actual dels fluxos d'efectiu recuperables.  

També s’inclouen els actius financers no derivats, els cobraments dels quals 
són fixos o determinables, que es negocien en un mercat actiu i amb venciment 
fix en els quals la Fundació té la intenció i capacitat de conservar fins a la seva 
finalització. Després del seu reconeixement inicial pel seu valor raonable, 
s'han valorat també al seu cost amortitzat. 

 b) Actius financers mantinguts per a negociar. 

En aquesta categoria s'inclouen els actius financers adquirits amb el propòsit 
de vendre'ls en el curt termini, o que formen part d'una cartera d'instruments 
financers identificada i gestionada conjuntament, o es tracti d'un instrument 
financer derivat, sempre que no sigui un instrument de cobertura.  

Es valora pel valor raonable, és a dir el preu de la transacció i els costos de la 
mateixa s’atribueixen directament al compte de pèrdues i guanys. Després del 
seu reconeixement inicial els canvis que es produeixin en el valor raonable 
s'imputen en el compte de pèrdues i guanys de l'exercici. 

Dintre d’aquesta categoria s’inclouen els instruments financers derivats, 
sempre que no es tracti d’un contracte de garantia financera que no hagi estat 
designat com a instrument de cobertura. A aquests efectes tenim que: 

a) Un contracte de garantia financera és el que exigeix que l’emissor efectuï 
pagaments específics per a reemborsar el tenidor per la pèrdua en què 
incorre quan un deutor específic incompleix la seva obligació de pagament 
d’acord amb les condicions, originals o modificades, d’un instrument de 
deute, com una fiança o un aval. 

b) Un derivat és designat com a instrument de cobertura per a cobrir un risc 
específicament identificat que pot tenir impacte en el compte de resultats, 
com pot ser la cobertura del risc de tipus de canvi relacionat amb compres 
i vendes en moneda estrangera o la contractació d’una permuta financera 
per a cobrir el risc de tipus d’interès. 

La Fundació no pot reclassificar un actiu financer inclòs inicialment en 
aquesta categoria a d’altres, llevat quan procedeixi qualificar una inversió com 
a inversió en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades. 

No es pot reclassificar cap actiu financer inclòs en les restants categories 
previstes, a la categoria de mantinguts per a negociar. 

  



16 
 

c)  Actius financers a cost 

En aquesta categoria es classifiquen les inversions en el patrimoni d'empreses 
del grup, multigrup i associades es valoren inicialment al cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que 
li siguin directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost menys 
l'import acumulat de les correccions valoratives per deterioració. 

d)  Correccions valoratives per deteriorament 

Al tancament de l'exercici, s'han efectuat les correccions valoratives 
necessàries per l'existència d'evidència objectiva que el valor en llibres d'una 
inversió no és recuperable.  

L'import d'aquesta correcció és la diferència entre el valor en llibres de l'actiu 
financer i l'import recuperable. S'entén per import recuperable com el major 
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual 
dels fluxos d'efectiu futurs derivats de la inversió.  

Les correccions valoratives per deteriorament, i si escau, la seva reversió s'han 
registrat com una despesa o un ingrés respectivament en el compte de pèrdues 
i guanys. La reversió té el límit del valor en llibres de l'actiu financer.  

En particular, al final de l'exercici es comprova l'existència d'evidència 
objectiva que el valor d'un crèdit (o d'un grup de crèdits amb similars 
característiques de risc valorats colꞏlectivament) s'ha deteriorat com a 
conseqüència d'un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu 
reconeixement inicial i que han ocasionat una reducció o un retard en els 
fluxos d'efectiu que s'havien estimat rebre en el futur i que pot estar motivat 
per insolvència del deutor.  

La pèrdua per deteriorament serà la diferència entre el seu valor en llibres i el 
valor actual dels fluxos d'efectiu futurs que s'han estimat que es rebran, 
descomptant-los al tipus d'interès efectiu calculat en el moment del seu 
reconeixement inicial. 

2. Passius financers 

Es consideren les següents categories: 

a) Passius financers a cost amortitzat 

En aquesta categoria s'han inclòs els passius financers que s'han originat en  
les operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors) i 
aquells que no sent instruments derivats no tenen origen en les activitats de la 
Fundació. 

Inicialment, aquests passius financers s'han registrat pel seu valor raonable 
que és el preu de la transacció més tots aquells costos que han estat directament 
atribuïbles.  

Posteriorment, s'han valorat pel seu cost amortitzat. Els interessos reportats 
s'han comptabilitzat en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode 
d'interès efectiu.  
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Els dèbits per operacions comercials amb venciment no superior a un any i 
que no tenen un tipus d'interès contractual, així com els desemborsaments 
exigits per tercers sobre participacions, el pagament de les quals s'espera que 
sigui en el curt termini, s'han valorat pel seu valor nominal.  

Els préstecs i descoberts bancaris que reporten interessos es registren per 
l'import rebut, net de costos directes d'emissió. Les despeses financeres, 
incloses les primes pagadores en la liquidació o el reemborsament i els costos 
directes d'emissió, es comptabilitzen segons el criteri de la meritació en el 
compte de resultats utilitzant el mètode de l'interès efectiu i s'afegeixen a 
l'import en llibres de l'instrument en la mesura que no es liquiden en el període 
que es reporten. 

Els préstecs es classifiquen com corrents tret que la Fundació tingui el dret 
incondicional per ajornar la cancelꞏlació del passiu durant, almenys, els dotze 
mesos següents a la data del balanç.  

Els creditors comercials no reporten explícitament interessos i es registren pel 
seu valor nominal.  

b) Passius financers mantinguts per a negociar 

Es considera que un passiu financer es posseeix per a negociar quan sigui un 
instrument financer derivat, segons em indicat a la Nota 4 sobre actius 
financers, apartat b). 

En cap cas la Fundació pot reclassificar un passiu financer inclòs inicialment 
en aquesta categoria a la de passius financers a cost amortitzat, ni viceversa. 

Es valora pel preu de la transacció que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada. Els costos de transacció que li siguin directament 
atribuïbles s'imputen en el compte de resultats. Per la seva valoració posterior 
es valoren pels seu valor raonable, sense deduir els costos de transacció que 
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor 
raonable s’han d’imputar en el compte de resultats de l’exercici. 

c) Baixes d’actius i passius financers 

Els criteris emprats per a donar de baixa un actiu financer són que hagi expirat 
o s'hagin cedit els drets contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu 
financer sent necessari que s'hagin transferit de manera substancial els riscos 
i beneficis inherents a la seva propietat. 

Una vegada s'ha donat de baixa l'actiu, el guany o pèrdua sorgida d'aquesta 
operació formarà part del resultat de l'exercici en el qual aquesta s'hagi produït.  

En el cas dels passius financers la Fundació els dóna de baixa quan l'obligació 
s'ha extingit. També es dóna de baixa un passiu financer quan es produeix un 
intercanvi d'instruments financers amb condicions substancialment diferents.  

La diferència entre el valor en els llibres del passiu financer i la contraprestació 
pagada inclosos els costos de transacció atribuïbles, es recull en el compte de 
pèrdues i guanys de l'exercici que tingui lloc. 
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3. Contractes que mantenen el propòsit de rebre o entregar un actiu no financer 

Els contractes que es mantenen amb el propòsit de rebre o lliurar un actiu no 
financer, es tracten com bestretes a compte o compromisos, de compres o 
vendes, segons procedeix.  

Es valoren com instruments financers els contractes que s'han pogut liquidar 
per diferències, en efectiu o en altre instrument financer, o mitjançant 
l'intercanvi d'instruments financers.  

4. Fiances entregades i rebudes 

En aquesta partida s'inclou les fiances lliurades o rebudes per arrendaments 
operatius o per prestació de serveis. La diferència entre el seu valor raonable i 
l'import del desembors es considera com un pagament o cobrament anticipat 
per l'arrendament o prestació del servei. 

5. Inversions en empreses del grup, multigrup i associades 

Aquest tipus d'inversions s'han valorat inicialment pel seu cost, és a dir, el 
valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció que 
li han estat directament atribuïbles. Posteriorment aquestes inversions s'han 
valorat pel seu cost menys l'import acumulat de les correccions valoratives per 
deteriorament. 

6. Criteris per a la determinació dels ingressos i despeses procedents de les 
diferents categories d’instruments financers 

Els interessos i dividends d'actius financers reportats amb posterioritat al 
moment de l'adquisició s'han reconegut com ingressos en el compte de pèrdues 
i guanys. Per al reconeixement dels interessos s'ha utilitzat el mètode de 
l'interès efectiu. Els dividends es reconeixen quan es declari el dret del soci a 
rebre'l.   

d) Existències 

Les existències estan valorades al preu d'adquisició o al cost de producció. Si 
necessiten un període de temps superior a l'any per estar en condicions de ser 
venudes, s'inclou en aquest valor, les despeses financeres oportunes.  

Quan el valor net realitzable sigui inferior al seu preu d'adquisició o al seu cost 
de producció, s'efectuaran les corresponents correccions valoratives 
reconeixent-les com una despesa en el compte de pèrdues i guanys. 

La Fundació realitza una avaluació del valor net realitzable de les existències 
al final de l'exercici, dotant l'oportuna pèrdua quan les mateixes es troben 
sobrevalorades.  

Quan les circumstàncies que prèviament van causar la rebaixa hagin deixat 
d'existir o quan existeixi clara evidència d'increment en el valor net realitzable 
a causa d’un canvi en les circumstàncies econòmiques, es procedeix a revertir 
l'import d'aquesta rebaixa.  
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e) Transaccions en moneda estrangera 

Les transaccions en moneda estrangera es registren en el moment del seu 
reconeixement inicial, utilitzant la moneda funcional, aplicant el tipus de canvi 
vigent en la data de la transacció entre la moneda funcional i l'estrangera.  

En la data de cada balanç de situació, els actius i passius monetaris en moneda 
estrangera, es converteixen segons els tipus vigents en la data de tancament. 
Les partides no monetàries en moneda estrangera mesurades en termes de cost 
històric es converteixen al tipus de canvi de la data de la transacció. 

Les diferències de canvi de les partides monetàries que sorgeixin tant al 
liquidar-les, com al convertir-les al tipus de canvi de tancament, es reconeixen 
en els resultats de l'any, excepte aquelles que formin part de la inversió d'un 
negoci a l'estranger que es reconeixen directament en el patrimoni net 
d'impostos fins al moment de la seva alienació.  

f) Impost sobre el Valor Afegit. 

L'IVA suportat no deduïble forma part del preu d'adquisició dels actius 
corrents i no corrents, així com dels serveis, que són objecte de les operacions 
gravades per l'impost.  

En el cas de l’autoconsum intern, és a dir, de la producció pròpia amb 
destinació a l'immobilitzat de la Fundació, l'IVA no deduïble s'addiciona al 
cost dels respectius actius no corrents. 

g) Impost sobre beneficis 

La despesa per impost sobre beneficis representa la suma de la despesa per 
impost sobre beneficis de l'exercici així com per l'efecte de les variacions dels 
actius i passius per impostos anticipats, diferits i crèdits fiscals. 

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjançant la 
suma de l'impost corrent que resulta de l'aplicació del tipus de gravamen sobre 
la base imposable de l'exercici, després d'aplicar les deduccions que fiscalment 
són admissibles més la variació dels actius i passius per impostos 
anticipats/diferits i crèdits fiscals, tant per bases imposables negatives com per 
deduccions.  

Els actius i passius per impostos diferits inclouen les diferències temporàries 
que s'identifiquen com aquells imports que es preveuen pagadors o 
recuperables per les diferències entre els imports en llibres dels actius i passius 
i el seu valor fiscal, així com les bases imposables negatives pendents de 
compensació i els crèdits per deduccions fiscals no aplicades fiscalment. 
Aquests imports es registren aplicant a la diferència temporària o crèdit que 
correspongui el tipus de gravamen al que s'espera recuperar-los o liquidar-los.  

Es reconeixen passius per impostos diferits per a totes les diferències 
temporàries imposables excepte del reconeixement inicial (estalvi en una 
combinació de negocis) d'altres actius i passius en una operació que no afecta 
ni al resultat fiscal ni al resultat comptable. Per la seva banda, els actius per 
impostos diferits, identificats amb diferències temporàries només es 
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reconeixen en el cas que es consideri probable que la Fundació pot tenir en el 
futur suficients guanys fiscals contra els quals poder fer-los efectius. La resta 
d'actius per impostos diferits (bases imposables negatives i deduccions 
pendents de compensar) solament es reconeixen en el cas que es consideri 
probable que la Fundació pugui tenir en el futur suficients guanys fiscals 
contra els quals poder fer-los efectius.  

En ocasió de cada tancament comptable, es revisen els impostos diferits 
registrats (tant actius com passius) a fi de comprovar que es mantenen vigents, 
efectuant-se les oportunes correccions als mateixos d'acord amb els resultats 
de les anàlisis realitzades.  

h) Ingressos i despeses  

Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del principi del meritament, 
és a dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos 
representen, amb independència del moment que es produeixi el corrent 
monetari o financera derivada d'ells.  

Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació 
a rebre i representen els imports a cobrar pels béns lliurats i els serveis prestats 
en el marc ordinari de l'activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

Els ingressos per interessos es reporten seguint un criteri financer temporal, 
en funció del principal pendent de pagament i del tipus d'interès efectiu 
aplicable.  

i) Provisions i contingències 

Els comptes anuals de la Fundació recullen totes les provisions significatives 
en les quals és major la probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats 
que generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la 
millor informació disponible sobre les conseqüències del succés que les 
motiven i són reestimades en ocasió de cada tancament comptable. S'utilitzen 
per afrontar les obligacions específiques per a les quals van anar originalment 
reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes 
obligacions deixen d'existir o disminueixen.  

j) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental i drets d’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. 

L'activitat mediambiental és aquella l'objectiu de la qual és prevenir, reduir o 
reparar el dany que es produeixi sobre el medi ambient. 

L'activitat de la Fundació, per la seva naturalesa, no té un impacte 
mediambiental significatiu.  

Les despeses incorregudes en l'exercici de naturalesa mediambiental, no han 
tingut un import significatiu, ni un impacte important en el compte de resultats. 
Així mateix, no s’han meritat drets d’emissió de gasos d’efecte hivernacle. 
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k) Despeses de personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre 
social obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les 
obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses 
associades.  

D’acord amb la reglamentació del treball vigent, la Fundació està obligada al 
pagament d’indemnitzacions als treballadors els quals, sota determinades 
condicions, rescindeixin la relació laboral. 

La Fundació no ha registrat cap provisió per cobrir el possible passiu meritat 
per aquest concepte, ja que la direcció de la Fundació estima que no es 
produiran acomiadaments en un futur immediat; i si això es produís, el seu 
import no seria significatiu. 

l) Transaccions entre parts vinculades 

Les operacions comercials o financeres amb parts vinculades es realitzen a 
preu de mercat.  

m) Subvencions, donacions i llegats 

La imputació a resultats es fa tant aviat com es té constància del seu 
atorgament o bé quan no existeixen dubtes raonables del seu cobrament, i fins 
aquest moment de la seva imputació a resultats es troben comptabilitzades 
sota l’epígraf subvencions, donacions i llegats. 

n) Deutes a llarg i curt termini 

Els deutes amb un venciment superior a l’any es comptabilitzen com a 
Creditors a llarg termini, i si el seu venciment és inferior o igual a l’any, es 
registren com a Creditors a curt termini. 
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5. Immobilitzat intangible 

 

El moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2016 fou el següent: 

  Euros 

 Descripció     31.12.15 
 Addicions         
o dotacions 

 Baixes       
o excessos 

   31.12.16 

      

 Valor Adquisició 

Aplicacions 
informàtiques 

24.374,02 - - 24.374,02 

 Total valor brut 24.374,02 - - 24.374,02 

 Quota amortització -24.374,02 - - -24.374,02 

 Aplicacions 
informàtiques 

    

 Total 
amortitzacions 
acumulades 

-24.374,02 - - -24.374,02 

 Total valor net 0,00 - - 0,00 
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El moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 

  Euros 

 Descripció     31.12.16 
 Addicions         
o dotacions 

 Baixes       
o excessos 

   31.12.17 

      

 Valor Adquisició 

Aplicacions 
informàtiques 

24.374,02 - - 24.374,02 

      

 Total valor brut 24.374,02 - - 24.374,02 

      

  Amortització 
acumulada 

Aplicacions 
informàtiques 

-24.374,02 - - -24.374,02 

      

 Total 
amortitzacions 
acumulades 

-24.374,02 - - -24.374,02 

 Total valor net 0,00 - - 0,00 

 

Les aplicacions informàtiques es troben plenament amortitzades (24.374,02 euros). 

Compromisos: 

A 31 de desembre de 2016 i 2017 la Societat no té contractes signats per la compra-
venda d’actius. 
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6. Immobilitzat material 

 

El moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2016 fou el següent: 

  Euros 

 Descripció    31.12.15 
 Addicions     
o dotacions 

 Baixes         o 
excessos 

   31.12.16 

      

 Terrenys i construccions - - - - 

 Altres instalꞏlacions, 
utillatge i mobiliari 

12.221,36 - - 12.221,36 

 Equips processos de 
infor. 

65.535,79 780,49 - 66.316,28 

 Altre immobilitzat 53.913,60 - - 53.913,60 

 Total valor brut 131.670,75 780,49 - 132.451,24 

      

 Terrenys i construccions - - - - 

 Altres instalꞏlacions, 
utillatge i mobiliari 

 

-12.221,36 

 

- 

 

- 

 

-12.221,36 

 Equips processos de 
infor. 

-64.733,13 -399,82 - -65.132,95 

 Altre immobilitzat -3.523,12 - - -3.523,12 

 Total amortitzacions 
acumulades 

 

-80.477,61 

 

-399,82 

 

- 

 

-80.877,43 

 Total valor net 51.193,14 - - 51.573,81 
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El moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2017 ha estat el següent: 

  Euros 

 Descripció    31.12.16 
 Addicions     
o dotacions 

 Baixes         o 
excessos 

   31.12.17 

      

 Terrenys i construccions - - - - 

 Altres instalꞏlacions, 
utillatge i mobiliari 

12.221,36 - - 12.221,36 

 Equips processos de 
infor. 

66.316,28 - - 66.316,28 

 Altre immobilitzat 53.913,60 - - 53.913,60 

 Total valor brut 132.451,24 - - 132.451,24 

      

 Terrenys i construccions - - - - 

 Altres instalꞏlacions, 
utillatge i mobiliari 

 

-12.221,36 

 

- 

 

- 

 

-12.221,36 

 Equips processos de 
infor. 

-65.132,95 -448,59 - -65.581,54 

 Altre immobilitzat -3.523,12 - - -3.523,12 

 Total amortitzacions 
acumulades 

 

-80.877,43 

 

-448,59 

 

- 

 

-81.326,02 

 Total valor net 51.573,81 - - 51.125,22 
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Els actius materials plenament amortitzats a 31 de desembre de 2017 i 2016 es 
corresponen amb el següent detall: 

  Euros 

 Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

    

 Altres instalꞏlacions, utillatge i mobiliari 12.221,36 12.221,36 

 Equips per a processaments d’informació 64.521,91 64.521,91 

 Altre immobilitzat 3.523,12 3.523,12 

 Total 80.266,39 80.266,39 

 

Així mateix, existeix un grup d’actius (materials i immaterials) que es troben dipositats 
a la Universitat de Lleida, per a la seva custòdia, per un total de cost d’adquisició, de 
129.610,37 euros. 

Béns afectes a garanties i reversió: 

No existeixen béns afectes a garantia i reversió, ni restriccions a la titularitat. 

Compromisos: 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 la Fundació no té contractes firmats per a la compra-
venda d’actius. 

 

7. Existències 

L’epígraf d’existències a 31 de desembre de 2017 i 2016 es corresponia amb el 
següent detall: 

 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

   

Existències de productes - - 

Acomptes a proveïdors - - 

Total - - 
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8. Actius financers 

 

 
                                Classes    

  
 
Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 

Instruments de patrimoni 
Valors representatius de 

deute 

Crèdits 
 Derivats 
 Altres 

Instruments de 
patrimoni 

Valors representatius 
de deute 

Crèdits  
Derivats 
 Altres 

Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 

Actius financers a cost amortitzat 
- - - - - - - - - - 366.326,88 419.298,64 366.326,88 419.298,64 

Actius financers mantinguts per a negociar 
- - - - - - - - - - - - - - 

Actius financers a cost 
- - - - - - - - - - - - - - 

Total 
- - - - - - - - - - 366.326,88 419.298,64 366.326,88 419.298,64 
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Dins d’aquest capítol tenim: 

a. No s’han produït durant l’exercici reclassificacions d’actius financers. 

b. Classificació per venciments: 

Tots els actius financers, a 31 de desembre de 2017, tenen venciment al 
llarg de l’exercici 2018, excepte l’import adeutat pel Banc Santander, per 
compliment de conveni, que té un venciment fins a 2019 (50.000,00 
euros). 

c. No s’ han produït durant l'exercici transferències d'actius financers de tal 
forma que no es compleixin les condicions per a donar de baixa els 
mateixos.  

d. No existeixen actius cedits en garantia. 

e. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc creditici. 

Els saldos s’han netejat de l’efecte de les oportunes correccions valoratives 
per deteriorament. L’efecte net positiu corresponent a l’any 2017 i 2016 
ha estat de 0 i 0 euros, respectivament. 

f. Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 el detall d’aquest epígraf és el següent: 

 Euros 
Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 
   
Banc Santander  125.000,00 175.000,00 
Altres Deutors 66.018,59 23.085,79 

   
Total 191.018,59 198.085,79 

 

L’any 2016 la Universitat de Lleida i el Banc Santander van signar la renovació del 
conveni de colꞏlaboració amb la finalitat de desenvolupar diferents projectes. El conveni 
té una durada de 4 anys des del 2016 fins al 2019. La Fundació UdL, en el marc d’aquest 
conveni, rep la quantitat de 50.000 euros anuals per al seu projecte propi.  

 

g. Durant l’exercici 2013 es va dipositar la quantitat de 37.000€ en un dipòsit 
temporal per tal de rendibilitzar els pics de tresoreria. El 2017 el dipòsit 
segueix en actiu.  
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9. Passius financers 

 

Classes  

  

  

  

Categories 

Instruments financers a llarg termini Instruments financers a curt termini 

Total 

Deutes amb  
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Derivats 

 Altres 

Deutes amb  
entitats de crèdit 

Obligacions i altres 
valors negociables 

Derivats 

 Altres 

Ex. 2017 Ex. 
2016 

Ex. 
2017 

Ex. 
2016 

Ex. 
2017 

Ex. 
2016 

Ex. 2017 Ex. 
2016 

Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 Ex. 2017 Ex. 2016 

Passius financers a cost amortitzat - - - - - - - - - - 195.381,37 219.174,71 195.381,37 219.174,71 

Passius financers mantinguts per a 
negociar 

- - - - - - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - - 195.381,37 219.174,71 195.381,37 219.174,71 
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Dins d’aquest capítol tenim: 

a. No s'ha produït incidència alguna en el compliment de les obligacions amb 
tercers.  

b. Deutes amb característiques especials. 

La Fundació no té deutes amb característiques especials.  

c. Comptabilitat de cobertures 

La Fundació no ha realitzat durant l'exercici operacions de cobertura. 

d. Empreses del grup, multigrup i associades.  

La Fundació té vinculació amb la Universitat de Lleida.  

e. Altre tipus d’informació 

a. No s’han produït durant l’exercici compromisos ferms de compra-
venda.  

b. La informació més rellevant en relació a les línies de descompte i 
pòlisses de crèdit és la que es detalla a continuació: 

 

  Expressat en euros 

Concepte Entitat Límit Part disposada Total disponible 

Línia de 
descompte 

- - - - 

Pòlissa de 
crèdit 

- - - - 

 

c. No existeixen deutes amb garantia real ni deutes amb un venciment 
superior a l’any. 

 

d. El detall del passiu corrent, a 31 de desembre de 2017 i 2016, es 
corresponia amb el següent detall: 
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 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

   

Proveïdors i altres creditors 20.679,72 25.935,84 

Administracions públiques, creditores (Veure Nota 12) 10.607,44 5.505,77 

Altres  0,00 0,00 

Deutes amb empreses del grup i associades (Nota 15) 60.873,27 96.183,36 

Ajustaments per periodificació (Veure Nota 13) 113.828,38 97.055,51 

   

Total 205.988,81 224.680,48 

 

10. Fons propis 

 

El moviment dels comptes que composen aquest epígraf durant l’exercici 2016 i 2017 
va ser: 

 Euros 

Descripció 
Fons 

dotacionals 

Excedent 
exercicis 
anteriors 

Excedent 
d’exercici  Total 

      

Saldo a 31.12.15 30.200,86 77.010,85 -30.557,55 76.654,16 

Distrib. Excedent 2015 - -30.557,55 30.557.55 - 

Altres moviments - - - - 

Excedent exercici 2016 - - 19.537,81 19.537,81 

Saldo a 31.12.16 30.200,86 46.453,30 19.537,81 96.191,97 

     

Distrib. Excedent 2016 - 19.537,81 -19.537,81 - 

Altres moviments - - - - 

Excedent exercici 2017 - - 15.271,32 15.271,32 

Saldo a 31.12.17 30.200,86 65.991,11 15.271,32 111.463,29 
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Fons dotacionals 

Es correspon amb la dotació que va fer la Universitat de Lleida a la constitució de 
l’Entitat.  

 

11. Subvencions, donacions i llegats 

 

El moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2016 fou el següent: 

  Euros 

 Descripció    31.12.15 
 Addicions         
o dotacions 

 Baixes         o 
excessos 

   31.12.16 

      

 Banco Santander 0,00 200.000,00 50.000,00 150.000,00 

 Universitat de Lleida - - - - 

 Altres - - - - 

  0,00 200.000,00 50.000,00 150.000,00 

 

El moviment dels diferents comptes durant l’exercici 2017 fou el següent: 

  Euros 

 Descripció    31.12.16 
 Addicions         
o dotacions 

 Baixes         o 
excessos 

   31.12.17 

      

 Banco Santander 150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 

 Universitat de Lleida - - - - 

 Altres - - - - 

  150.000,00 - 50.000,00 100.000,00 

 

Totes les subvencions han estat directament vinculades a les activitats de la Fundació. 
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12. Situació fiscal 

 

a) Administracions públiques creditores i deutores 

Aquesta partida quedava detallada a 31 de desembre de 2016 de la següent 
manera (expressats en euros):  

 

  Saldo 31.12.16 

  Deutors Creditors 

   (Nota 9) 

 Administracions Públiques Creditores - 5.505,77 

 Hisenda Pública, creditora per IVA - 657,30 

 Hisenda Pública, creditora per retencions IRPF - 2.990,20 

 Organismes Seguretat Social, creditors - 1.858,27 

 Impost sobre beneficis diferit - - 

 Administracions Públiques Deutores -  

 Altres organismes públics deutors - - 

 Hisenda Pública, deutora per I.de Societats - - 
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Aquesta partida quedava detallada a 31 de desembre de 2017 de la següent 
manera (expressats en euros): 

  Saldo 31.12.17 

  Deutors Creditors 

   (Nota 9) 

    

 Administracions Públiques Creditores - 10.607,44 

 Hisenda Pública, creditora per IVA - 7.087,46 

 Hisenda Pública, creditora per retencions IRPF - 1.998,09 

 Organismes Seguretat Social, creditors - 1.521,89 

 Impost sobre beneficis diferit - - 

    

 Administracions Públiques Deutores - - 

 Altres organismes públics deutors - - 

 Hisenda Pública, deutora per I.de Societats - - 

    

 

b) Impost sobre societats 

La totalitat de les operacions de l’Entitat es troben exemptes d’aquest impost, i 
per tant, té dret a la devolució de les retencions que s’hi hagin practicat a compte 
de l’esmentat impost durant l’exercici 2016 i 2017. 

 

c) General 

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos no es poden 
considerar com a definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o bé hagi passat el termini de prescripció (4 anys). 

La Fundació té oberts a inspecció els quatre últims anys per la totalitat dels 
impostos als quals és subjecte.  

En opinió de la Direcció de la Fundació, no existeix cap contingència amb import 
significatiu que pugui derivar de la revisió dels anys oberts a inspecció. 
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13. Ajustaments per periodificació 

 

La Fundació durant l’exercici 2017 i 2016 ha gestionat congressos, reunions 
científiques, simposis i projectes propis. 

Per aquesta funció gestora cobra un import que té la consideració d’ingrés. Aquesta 
gestió fa que la Fundació tingui cobraments i pagaments, que no li corresponen com 
a ingrés o despesa, i que es registren com a Cobraments o pagaments anticipats, 
respectivament, dintre dels capítols del balanç de situació Ajustaments per 
periodificació - Actiu i Ajustaments per periodificació - Passiu.  

D’aquesta manera, només es dóna com a ingrés aquest import i durant el decurs dels 
projectes propis es dóna, en el seu cas, el resultat positiu o negatiu que correspongui, 
en funció de la seva evolució temporal d’acompliment. 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 l’import que ha estat passat a ingrés per la gestió 
de projectes de l’exercici ascendeix a 18.429,84 i 17.212,94 euros. 

A 31 de desembre de 2017 i 2016 els imports dels Ajustaments per periodificació es 
mostren a continuació: 

 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

 Deure (Haver) 

Ajustaments per periodificació – Actiu (Nota 8) 10.733,63 8.892,87 

Ajustaments per periodificació – Passiu (Nota 9) 113.828,38 97.055,51 
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14. Ingressos i despeses 

a) Ingressos de la Fundació per les activitats 

Els ingressos obtinguts per la Fundació durant l’exercici 2017 i 2016 han estat 
els següents: 

 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

Ingressos per vendes i prestacions de serveis i 
altres ingressos periòdics 

31.354,84 29.712,94 

Prestació de serveis i ingressos per vendes 12.925,00 12.500,00 

Altres ingressos (Nota 13) 18.429,84 17.212,94 

Ingressos de promocions, patrocinadors i 
colꞏlaboracions 

50.000,00 50.000,00 

Ingressos patrocinadors  - - 

Ingressos patrocinadors Banc Santander 50.000,00 50.000,00 

Donacions i altres ingressos per a activitats 34.362,02 44.596,70 

Total 115.716,86 124.309,64 

 

 

b) Personal 

Les despeses de personal a 31 de desembre de 2017 i 2016, eren les següents: 

 Euros 

Concepte Exercici 2017 Exercici 2016 

Sous i salaris 52.716,57 59.936,62 

Indemnitzacions - - 

Càrregues socials 15.440,07 17.688,48 

Total 68.156,64 77.625,10 
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L’epígraf de càrregues socials, el formaven: 

 Euros 

Concepte Exercici 2017 Exercici 2016 

Seguretat Social a càrrec de la Fundació 15.440,07 17.688,48 

Altres despeses socials - - 

Total 15.440,07 17.688,48 

 

Així mateix durant l’exercici 2017 i 2016, el personal mitjà a la Fundació es 
correspon amb el següent detall: 

 Nombre de treballadors 

Situació Exercici 2017 Exercici 2016 

Personal fix 1,42 2,00 

Altre personal contractat temporalment 0,56 0,08 

Total 1,98 2,08 

 

L’exercici de 2016, el personal de la Fundació estava format per dues persones 
fixes i es contractava una persona temporalment en pics de feina.  

El mes de maig de 2017 la Fundació UdL va rebre la baixa voluntària de la 
treballadora que ocupava el lloc de la coordinació de congressos. De manera 
temporal, es va acordar que la persona que ocupava la gestió econòmica, fins al 
moment, s’encarregués de les tasques de la coordinació de congressos. I es va 
convocar un concurs públic per a la selecció d’una persona per ocupar-se de les 
tasques de comptabilitat i administratives, amb un contracte laboral en pràctiques. 
Realitzat el concurs, la persona seleccionada es va incorporar a la Fundació el mes 
de setembre. Durant l’any 2017 també s’ha contractat personal temporal en pics 
de feina concrets.  

En l’estructura de la Fundació, bàsicament, les despeses de personal es 
corresponen a personal dedicat a la consecució d’ingressos de les activitats. I s’ha 
imputat al compte de resultats d’acord amb la naturalesa de la despesa, quan per 
la seva finalitat corresponen a despeses fundacionals. Veure detall en l’Annex 2. 
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c) Despeses de les activitats 

El detall d’aquest capítol al 31 de desembre de 2017 i 2016, tal i com s’indica a 
la Nota 8, és el següent: 

 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

   

Ajuts concedits i altres despeses - - 

   

Total - - 

 

d) Despeses d’explotació 

Les despeses d’explotació es mantenen en la línia de l’exercici anterior.  

 

15. Operacions amb parts vinculades 

1. La Fundació manté relacions amb la Universitat de Lleida. Les transaccions més 
significatives fetes al llarg de l’exercici 2017 i 2016 són les següents: 

 

 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

 

Ingressos 

  

Prestació de serveis  7.250,00 12.128,99 

 

Durant l’any 2017 es va signar un protocol de colꞏlaboració entre la Universitat 
de Lleida i la Fundació Universitat de Lleida que s’ha meritat per un import de 
27.012,02€, que la UdL aporta a la Fundació. Per altra banda, el protocol estableix 
que la Fundació assumeix com a despesa el complement de càrrec del 
coordinador/a de relació amb l’empresa i del director general, així com el cost de 
les substitucions de la docència que se li autoritzin per part del Vicerectorat de 
Personal Acadèmic. L’any 2017 aquesta despesa es xifra en 14.244,06€. 

Per altra banda al 31 de desembre de 2017 i 2016 el saldos mantinguts amb aquesta 
Universitat són els següents: 
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 Euros 

Descripció Exercici 2017 Exercici 2016 

   

Actius financers 6.400,00 4.936,60 

    Deutors diversos  6.400,00 4.936,60 

   

Passius financers (Nota 9) 60.873,27 96.183,36 

    Creditors diversos 40.703,43 76.013,52 

    Altres Creditors diversos - - 

    Cànon  20.169,84 20.169,84 

 

El saldo de deutors es degut a factures pendents de cobrar per la colꞏlaboració en 
la gestió de projectes que s’aniran saldant durant l’exercici 2017.  

El saldo de creditors correspon principalment a l’addenda d’un conveni per dur a 
terme un projecte específic que es gestiona des de la Fundació.  

Així mateix no s’han meritat cap tipus de sous, dietes i remuneracions de 
qualsevol classe durant el curs de l’exercici pels membres de l’òrgan de govern, i 
tampoc hi han obligacions concretes en matèria de pensions o de pagament de 
primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan 
de govern i personal d’alta direcció. Pel que fa a la direcció general s'ha liquidat 
despeses incorregudes per compte de la Fundació. 

També s’informa que no hi han bestretes i crèdits concedits al personal d’alta 
direcció i als membres de l’òrgan de govern. 

 

16. Esdeveniments posteriors al tancament 

A la data de formulació dels presents comptes anuals a 31 de desembre de 2017 no 
s’han produït fets rellevats que provoquin una modificació dels mateixos. 
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Annex 1 

Informe anual d’activitats 2017 

Títol Simposi Internacional “Educació i Adolescència” 

Inscrits 90 persones 

Data 27 d’abril 

 

Títol Jornadas CRUE Internacionalización y cooperación  

Inscrits 145 persones 

Data 18 i 19 de maig  

 

Títol XV Jornada de l'Associació Catalana d'Infermeria 
Nefrològica (ACIN) 

Inscrits 70 persones 

Data 26 de maig 

 

Títol X Jornada Helicicultura 

Inscrits 60 persones 

Data 27 de maig 

 

Títol Seminari: Feminismes, identitats i drets colꞏlectius 
(CIEMEN) 

Inscrits 28 persones 

Data 30 de maig i 1 de juny 

 

Títol 1st World Conference on Soil and Water Conservation under 
Global Change (CONSOWA) 

Inscrits 230 persones 

Data 12-16 de juny 
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Títol 7 Jornadas de Teoría de Números 

Inscrits 55 persones 

Data 26-29 de juny 

 

Títol 10ª edición del Congreso Nacional de Ingeniería 
Termodinámica (CNIT) 

Inscrits 173 persones 

Data 28-30 de juny 

 

Títol XXXVI Asamblea general ordinària de la UNE 

Inscrits 50 persones 

Data 16-18 de novembre 

 

Títol XII Jornades de Recerca Maria Rúbies 

Inscrits 165 persones 

Data 17-18 de novembre 

 

Títol I Congrés Internacional de l’INDEST: Desenvolupament 
Social i Territorial 

Inscrits 140 persones 

Data 23 i 24 de novembre 

 

Títol II Jornades sobre desigualtats socials i impacte en la salut 
mental 

Inscrits 50 persones  

Data 30 de novembre i 11 de desembre 

 

Títol Tertúlia-debat sobre el finançament de l’empresa 

Inscrits 30 persones  

Data 18 de desembre 
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Projectes específics 

 Servei d'assessorament, formació i suport a la Fundació AGROTECNIO 
 Colꞏlaboració en la gestió de la “Càtedra Indra-Adecco”  
 Colꞏlaboració en el programa “DEMOLA” 
 Conveni de colꞏlaboració amb INEFC 
 Contracte per a la realització de la revisió de l’estudi de freqüentació turística del 

Parc Natural de l’Alt Pirineu,  any 2017 
 Conveni de colꞏlaboració entre la Fundació Universitat de Lleida i el Consorci del 

Parc Natural de la Serra de Collserola per a la realització d’un estudi de 
freqüentació i caracterització dels visitants al parc 
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Annex 2 

Repartiment de despeses 2017, entre activitat necessària i fundacional i criteris utilitzats. 

 

 

Descripció Despesa 
Necessària

Despesa 
Fundacional Total Criteri Imputació

REPARACIO I CONSERVACIO 0,00 6.534,00 6.534,00 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS 2.890,04 0,00 2.890,04 100% ACTIVITAT NECESSÀRIA (AUDITORIA I NOTARIA)

SERVEIS BANCARIS I SIMILARS 497,45 497,45 100% ACTIVITAT NECESSÀRIA

SERVEIS DE CORREUS I MISSATGERIA 140,66 140,66 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

QUOTES MEMBRE ASSOCIAT 270,00 270,00 100% ACTIVITAT NECESSÀRIA

FOTOCOPIES 324,97 324,97 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

MATERIAL D'OFICINA 79,49 79,49 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

GESTORIA 672,54 672,54 100% ACTIVITAT NECESSÀRIA

ALTRES DESPESES 15.168,92 15.168,92 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

ALTRES TRIBUTS 79,94 79,94 100% ACTIVITAT NECESSÀRIA

SOUS I SALARIS BECARI 1.466,66 1.466,66 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SOUS I SALARIS MARIONA PUIGDEVALL 16.666,90 16.666,90 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SOUS I SALARIS MARTA IGLESIAS 29.483,01 29.483,01 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SOUS I SALARIS ROSA FARRENY 5.100,00 5.100,00 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SEGURETAT SOCIAL BECARIS 240,04 240,04 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SEGURETAT SOCIAL MARIONA PUIGDEVALL 4.986,99 4.986,99 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SEGURETAT SOCIAL MARTA IGLESIAS 8.603,98 8.603,98 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

SEGURETAT SOCIAL MARTA IGLESIAS 1.609,06 1.609,06 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

TRASPAS DE FONS ENTRE PROJECTES 5.691,56 5.691,56 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL ASSUMIR ACTIVITAT DEFICITÀRIA

AMORTIT.IMMOB.MAT.AFECT.FINS FUNDAC. 448,59 448,59 100% ACTIVITAT FUNDACIONAL

4.409,97 96.544,83 100.954,80
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Tots els documents transcrits anteriorment exposats en 44 folis, a data 11 d’abril de 2018, 
pel Patronat de la Fundació Universitat de Lleida, contenen els comptes anuals de 
l’exercici 2017 de l’esmentada Fundació i reflecteixen la imatge fidel del patrimoni i de 
la situació financera a 31 de desembre de 2017. 

Així mateix, els membres del Patronat de la Fundació declaren signats del seu puny i 
lletra tots i cadascú dels documents esmentats, mitjançant la signatura d’aquest foli, 
número 44. 

 


