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1.1.2. BALANÇ DE SITUACIÓ A 31-08-2020 (ABANS APLICACIÓ RESULTATS) 

 

ACTIU 31/8/2019 31/8/2020 

        

A) ACTIU NO CORRENT 1.039.390,61  1.026.792,95  

       

  I. Immobilitzat intangible 50.428,00  58.858,71  

      2. Aplicacions informàtiques 50.428,00  58.858,71  

       

  II. Immobilitzat material 988.962,61  967.934,24  

      1. Terrenys i bens naturals 244.005,41  244.005,41  

      2. Construccions 702.583,44  682.509,63  

      2. Altres instal·lacions i utillatge 12.666,16  11.545,98  

      3. Mobiliari 11.457,96  10.823,30  

      4. Equips per a processaments d'informació 15.209,90  18.898,07  

      5. Altre immobilitzat 215,98  151,85  

      6. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 2.823,76  0,00  

       

B) ACTIU CORRENT 4.280.266,27  4.290.210,51  

       

  I. Existències 12.086,52  7.047,55  

      2. Matèries primeres i altres aprovisionaments 10.892,95  5.997,95  

      6. Acomptes 1.193,57  1.049,60  

       

  II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 1.367.363,92  1.018.588,02  

      1. Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis 1.366.831,14  1.018.131,49  

      7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 532,78  456,53  

       

  IV. Inversions financeres a curt termini 1.451.000,00  1.211.000,00  

      4. Altres actius financers 1.451.000,00  1.211.000,00  

       

  V. Periodificacions a curt termini 17.791,64  9.816,49  

       

  VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.432.024,19  2.043.758,45  

      1. Tresoreria 1.432.024,19  2.043.758,45  

        

TOTAL ACTIU (A+B) 5.319.656,88  5.317.003,46  
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PATRIMONI NET I PASSIU 31/8/2019 31/8/2020 

        

A)  PATRIMONI NET 910.266,03 946.587,67 

        

A.1 FONS PROPIS 910.266,03 946.587,67 

        

. I. Fons dotacional o fons social 12.000,00 12.000,00 

.     1. Fons dotacional o fons social 12.000,00 12.000,00 

.       

. III. Excedents d'exercicis anteriors 708.035,93 898.266,03 

.     1. Romanent 708.035,93 898.266,03 

        

. V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 190.230,10 36.321,64 

        

B)  PASSIU NO CORRENT 290.018,44 220.689,43 

. I. Provisions a llarg termini 27.346,52 45.569,02 

.     1. Obligacions per prestacions a ll/t al personal 27.346,52 45.569,02 

.       

. II. Deutes a llarg termini 262.671,92 175.120,41 

.     1. Deutes amb entitats de crèdit 262.671,92 175.120,41 

        

C) PASSIU CORRENT 4.119.372,41 4.149.726,36 

.       

. II. Deutes a curt termini 177.791,39 132.958,05 

.     1. Deutes amb entitats de crèdit 87.556,79 87.564,91 

.     3. Altres deutes a curt termini 90.234,60 45.393,14 

.       

. IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 389.139,14 388.326,24 

.     1. Proveïdors 51.074,76 46.557,59 

.     2. Creditors varis 259.959,77 224.686,65 

.     3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 21.242,33 47.240,52 

.     4. Passius per impost corrent i altres deutes adm. públiques 56.862,28 69.841,48 

.       

. V. Periodificacions a curt termini 3.552.441,88 3.628.442,07 

        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.319.656,88 5.317.003,46 
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1.1.3. COMPTE DE RESULTATS (DEL 31-08-2019 AL 31-08-2020) 

 

COMPTE DE RESULTATS 31/8/2019 % VDES 31/8/2020 % VDES 

        

1. Ingressos per les activitats 4.031.208,71  100,00% 4.091.098,03  100,00% 

    a) Vendes i prestacions de serveis 3.935.586,78  97,63% 4.056.377,52  99,15% 

    e) Subvencions oficials a les activitats 73.243,65  1,82% 32.585,27  0,80% 

    f) Donacions i altres ingressos per a activitats 22.378,28  0,56% 2.135,24  0,05% 

          

2. Ajuts concedits i altres despeses -268.189,61  -6,65% -150.487,68  -3,68% 

     a) Ajuts concedits -268.189,61  -6,65% -150.487,68  -3,68% 

    0,00%   0,00% 

5. Aprovisionaments -121.613,57  -3,02% -29.895,00  -0,73% 

    0,00%   0,00% 

6. Altres ingressos de les activitats 95.959,53  2,38% 99.925,74  2,44% 

   a) Ingressos per arrendaments 92.043,19  2,28% 92.000,00  2,25% 
   e) Ingressos accessoris i altres de gestió 
corrent 3.916,34  0,10% 7.925,74  0,19% 

          

7. Despeses de personal -915.361,35  -22,71% -1.259.016,41  -30,77% 

          

8. Altres despeses d'explotació -2.562.716,47  -63,57% -2.640.883,58  -64,55% 

    a) Serveis exteriors -2.551.926,81  -63,30% -2.567.508,28  -22,18% 
    b) Tributs -706,58  -0,02% -185,65  -0,03% 
    c) Pèrdues, deteriorament i variació per 
operacions de les activitats -10.083,08  -0,25% -73.189,65  -1,79% 

          

9. Amortització de l'immobilitzat -56.818,45  -1,41% -58.949,73  -1,44% 

          

12. Deteriorament i resultat per alienació de 
l'immobilitzat -70,37  0,00% 0,00  0,00% 

          

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 202.398,42  5,02% 51.791,37  1,27% 

14. Ingressos financers 149,89  0,00% 0,00  0,00% 

          

15. Despeses financeres -12.188,39  -0,30% -15.253,14  -0,37% 

    0,00%   0,00% 

17. Diferències de canvi -62,82  0,00% -96,59  0,00% 

    0,00%   0,00% 

18. Deteriorament i resultat pr alienacions 
d'instruments financers -67,00   -120,00   

      

II) RESULTAT FINANCER -12.168,32  -0,30% -15.469,73  -0,38% 

        

        

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 190.230,10  4,72% 36.321,64  0,89% 

        

19. Impost sobre beneficis 0,00  0,00% 0,00  0,00% 

        

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 190.230,10  4,72% 36.321,64  0,89% 
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1.1.4. ESTAT DE CANVIS DEL PATRIMONI 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET 

EXERCICI 2019-2020 

  

Fons 
Reser- 

ves 

Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedents 
pendents 

de destinar 
a les 

finalitats 
estatutàries 

Excedent 
de 

l'exercici 

Aportacions 
per a 

compensar 
pèrdues 

Ajusta- 
ments 

per 
canvi de 

valor 

Subvencions, 
donacions i 

llegats rebuts 
TOTAL 

  

Total 

Pen- 
dents 

de 
desem
- bors 

                

A. SALDO, FINAL DE 
L'ANY 2017-18 

12.000,00 0,00 0,00 558.516,45 0,00 149.519,48 0,00 0,00 0,00 720.035,93 

I. Ajustaments per 
canvis de criteri 2017-
18 i anteriors 

                  0,00 

II. Ajustaments per 
errors 2017-18 i 
anteriors 

                  0,00 

B. SALDO AJUSTAT, 
INICI DE L'ANY  
2018-19 

12.000,00 0,00 0,00 558.516,45 0,00 149.519,48 0,00 0,00 0,00 720.035,93 

I. Total ingressos i 
despeses reconeguts 

          190.230,10       190.230,10 

                      

II. Operacions de 
patrimoni net 

                  0,00 

1. Augments de fons 

dotacionals/fons 
socials/fons especials 

                  0,00 

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

                  0,00 

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

                  0,00 

4. Altres aportacions 
                  0,00 

III. Altres variacions 
del patrimoni net 

      149.519,48   -149.519,48       0,00 

C. SALDO, FINAL DE 
L'ANY 2018-19 

12.000,00 0,00 0,00 708.035,93 0,00 190.230,10 0,00 0,00 0,00 910.266,03 

I. Ajustaments per 
canvis de criteri 2018-
19 

                  0,00 

II. Ajustaments per 
errors 2018-19 

                  0,00 

D. SALDO AJUSTAT, 
INICI DE L'ANY 
2019-20 

12.000,00 0,00 0,00 708.035,93 0,00 190.230,10 0,00 0,00 0,00 910.266,03 

I. Total ingressos i 
despeses reconeguts 

          36.321,64       36.321,64 

                      

II. Operacions de 
patrimoni net 

                  0,00 

1. Augments de fons 
dotacionals/fons 
socials/fons especials 

                  0,00 

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

                  0,00 

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

                  0,00 

4. Altres aportacions                   0,00 

III. Altres variacions 
del patrimoni net 

      190.230,10   -190.230,10       0,00 

E. SALDO FINAL DE 
L'ANY 2019-20 

12.000,00 0,00 0,00 898.266,03 0,00 36.321,64 0,00 0,00 0,00 946.587,67 
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1.2.  PRESSUPOSTOS 

1.2.1. LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ESTRUCTURAL  EXERCICI 2019-2020 

CONCEPTE Pressupostat Liquidat % Desviació 

        

INGRESSOS ACTIVITATS 3.931.451,51  4.091.098,03  4,06  

Màsters oficials 0,00  772,20    

Màsters, postgraus i especialització 3.260.053,40  3.720.620,16  14,13  

Altres activitats de formació continuada 273.029,52  135.862,25  -50,24  

Prestació de serveis 398.368,59  233.843,42  -41,30  

        

DESPESES ACTIVITATS 2.755.812,30  2.908.793,27  5,55  

Màsters oficials 0,00  772,20    

Màsters, postgraus i especialització 2.196.657,25  2.586.358,48  17,74  

Altres activitats de formació continuada 246.194,01  123.444,01  -49,86  

Prestació de serveis 312.961,04  198.218,58  -36,66  

        

MARGES ACTIVITATS 1.175.639,21  1.182.304,76  0,57  

        

ALTRES INGRESSOS 15.264,25  31.341,52  105,33  

Altres partides d'ingrés 10.890,25  30.643,62  181,39  

Aportacions institucionals 4.374,00  514,53  -88,24  

Ingressos financers 0,00  183,37    

        

MARGES TOTALS 1.190.903,46  1.213.646,28  1,91  

        

DESPESES ESTRUCTURALS FUdGIF 1.141.123,04  1.062.711,72  -6,87  

Sous i salaris 774.387,05  779.203,32  0,62  

Altres despeses socials 9.020,00  5.248,82  -41,81  

Publicitat i promoció 38.480,00  16.879,24  -56,14  

Telèfon i comunicacions 2.150,00  3.716,62  72,87  

Material oficina 4.243,60  5.223,04  23,08  

Lloguer i comunitat propietaris 71.901,66  75.814,70  5,44  

Correus i missatgeria 100,00  64,55  -35,45  

Serveis de neteja 2.595,00  1.492,01  -42,50  

Manteniment 21.300,00  8.701,17  -59,15  

Serveis auxiliars 32.836,06  28.856,26  -12,12  

Dietes 3.000,00  764,57  -74,51  

Despeses de representació i protocol 2.000,00  34,93  -98,25  

Subvencions a tercers 125.000,00  118.393,01  -5,29  

Despeses financeres 100,00  277,76  177,76  

Altres despeses 53.709,68  18.019,87  -66,45  

Tributs 300,00  21,85  -92,72  

        

RECURSOS GENERATS 49.780,41  150.934,56  203,20  

        

DOTACIONS DEL PERIODE 49.780,41  114.612,92  130,24  

Per amortitzacions immobilitzat 49.780,41  38.875,92  -21,91  

Per deterioraments de clients 0,00  75.737,00    

        

RESULTAT 0,00  36.321,64    
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PRESSUPOST EXERCICI 2020-2021 
 

CONCEPTE Pressupostat 

    

INGRESSOS ACTIVITATS 3.625.449,82  

Màsters oficials 0,00  

Màsters, postgraus i especialització 3.344.571,86  

Altres activitats de formació continuada 125.979,23  

Prestació de serveis 154.898,73  

    

DESPESES ACTIVITATS 2.585.571,84  

Màsters oficials 0,00  

Màsters, postgraus i especialització 2.379.801,85  

Altres activitats de formació continuada 95.125,33  

Prestació de serveis 110.644,66  

    

MARGES ACTIVITATS 1.039.877,98  

    

ALTRES INGRESSOS 29.242,04  

Altres partides d'ingrés 21.117,04  

Aportacions institucionals 8.125,00  

Ingressos financers 0,00  

    

MARGES TOTALS 1.069.120,02  

    

DESPESES ESTRUCTURALS FUdGIF 1.022.829,07  

Sous i salaris 775.825,35  

Altres despeses socials 10.465,00  

Publicitat i promoció 17.000,00  

Telèfon i comunicacions 4.219,40  

Material oficina 3.013,90  

Lloguer i comunitat propietaris 80.878,95  

Correus i missatgeria 100,00  

Serveis de neteja 1.350,00  

Manteniment 19.500,00  

Serveis auxiliars 30.911,33  

Dietes 585,12  

Despeses de representació i protocol 451,58  

Subvencions a tercers 45.000,00  

Despeses financeres 15.500,00  

Altres despeses 17.378,44  

Tributs 650,00  

    

RECURSOS GENERATS 46.290,95  

    

DOTACIONS DEL PERIODE 46.290,96  

Per amortitzacions immobilitzat 46.290,96  

    

RESULTAT 0,00  
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1.3. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 

1.3.1. IDENTIFICACIÓ 

 
La Fundació Privada Universitat de Girona: Innovació i Formació (FUdGIF) es va constituir el dia 8 de juliol 
de 1991 davant el notari de Girona Enrique Brancós Núñez, i està inscrita en el Registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 630, en virtut de la resolució del Conseller de Justícia 
del 14 de setembre de 1992. 
 
Dins del curs 2014-2015, concretament l’abril de 2015, la Fundació es va traslladar i va canviar el seu domicili 
social actualment és el següent: 
 
Parc Científic i Tecnològic de Girona, carrer Pic de Peguera, 11 de Girona, amb codi postal 17003. 
 
D’acord amb l’article 1 dels estatuts de la FUdGIF, és una fundació de caràcter cultural i docent (subjecta a la 
legislació de la Generalitat de Catalunya). 
 
D’acord amb l’article 4 dels estatuts de la FUdGIF, aquesta fundació té per objectiu fomentar la recerca 
científica i la docència en tots els àmbits relacionats amb la Universitat de Girona, i estar al servei de la 
societat de la qual forma part. 
 
La finalitat principal de la FUdGIF és promoure el progrés de la societat i contribuir a la formació i al 
desenvolupament dels ciutadans, així com impulsar la transferència de coneixements entre la Universitat de 
Girona i el món empresarial. 
 
 

1.3.2. ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 

 

El principal objectiu de la Fundació és l’organització i l’execució de la formació continuada que li encarrega la 
Universitat de Girona, i que aquest curs s’ha concretat en una oferta de 205 formacions de diferents 
tipologies: màsters, diplomes de postgrau, cursos de postgrau, diplomes d’especialització i cursos 
d’especialització. Les altres tasques de la Fundació són l’organització de cursos d’estiu, l’acreditació de 
llengua anglesa per la Universitat de Cambridge, l’acreditació de llengua espanyola per l’Instituto Cervantes i 
l’organització de congressos acadèmics. 

 

El curs 2019-2020 s’ha dividit en dues parts ben diferenciades, abans de la Covid-19 i durant la pandèmia. El 
curs va començar amb l’activitat al màxim i amb rècord d’estudiants, però la irrupció de la Covid-19 va causar 
un impacte important: va alentir la finalització de molts cursos, es van cancel·lar formacions, jornades i 
congressos, i va impedir la convocatòria dels exàmens de Cambridge i DELE durant mesos. El balanç és una 
reducció d’activitats respecte al curs anterior en un 3,8%, però amb un resultat molt positiu en matrícules, 
que han augmentat un 8,6%, i s’ha mantingut un grau de renovació important, amb 53 novetats. Per tipus 
d’estudis, el nombre d’estudiants que més ha crescut és el de màsters propis, que, repartits en 37 màsters 
diferents, creix més d’un 19% i se situa en 885 estudiants. Pel que fa a l’impacte econòmic, tot i l’alentiment i 
la frenada, els ingressos han crescut un 1,5% respecte al curs anterior i s’ha tancat amb  superàvit.  

 

El xoc de la Covid-19 va obligar-nos a prendre mesures de seguretat màxima per protegir treballadors, 
estudiants i professors; gràcies a l’orientació de la Universitat de Girona i del Parc Tecnològic es van prendre 
de forma ràpida i adaptada a cada situació sanitària. La protecció de les persones ha estat una prioritat i s’ha 
garantit amb l’aplicació del teletreball i del canvi a la formació online. Les dues transicions es van fer de 
manera molt ràpida, sobretot el teletreball, superant uns quants obstacles.  

 

El repte de la Covid-19 ens ha forçat a fer passos digitals importants que ens prepararan per al futur, quan es 
normalitzi. L’equip de la Fundació ha fet front a aquesta crisi amb un gran esforç i professionalitat i ha 
aconseguit que la Fundació mantingui l’activitat i continuï sent un referent en la formació continuada en nom 
de la Universitat de Girona i al servei de la societat. 
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Què oferim 

 

Ideació 
▪ Generem noves formacions 

Assessorament 
▪ Col·laborem en el disseny de noves propostes formatives: 

o Disseny acadèmic 

o Pressupostació 

Titulació UdG  
▪ Gestionem l’aprovació com a estudis propis de la UdG: 

o Màster 

o Postgrau 

o Especialització 

Gestió acadèmica  
▪ Matriculem: 

o Atenció i assessorament als estudiants 

o Formulari de matrícula personalitzat 

o Múltiples sistemes de pagament 

▪ Gestionem l’expedient acadèmic: 

o Carnet d’estudiant 

o Control d’assistència 

o Actes d’avaluació 

o Certificats i titulacions 

Docència 
▪ Organitzem la docència amb el suport de: 

o Directors 

o Coordinadors 

o Docents col·laboradors 

Suport docent 
▪ Donem suport a la docència: 

o Gestió del Moodle 

o Plataforma streaming 

o Gestió del material docent 

o Normatives 

o Organització de viatges i allotjaments 

o Gestió d’espais 

o Gestió de convenis de col·laboració i de pràctiques 

Comunicació i màrqueting 
▪ Difusió entre el públic objectiu a través de múltiples canals: 

o Fitxa web o microsite 

o Base de dades 

o Newsletters 

o Xarxes socials 

o Premsa 

o Google Ads 

o Publicacions en paper 

o Participació en fires 

o Comunicació audiovisual 

o Acció comercial telefònica, visites i altres accions 

Gestió econòmica 
▪ Gestionem els ingressos i despeses: 

o Matrícules 

o Subvencions 
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o Compres 

o Retribucions 

o Finançament de matrícules 

Qualitat 
▪ Avaluem la formació: 

o Cursos 

o Docents 

 

Activitats de la Fundació 

L’activitat principal de la Fundació és gestionar l’oferta de formació continuada de la Universitat de Girona 
per tal de donar resposta a les demandes que puguin tenir les empreses, entitats o persones interessades. La 
finalitat és promoure el progrés de la societat i contribuir a la formació i desenvolupament dels ciutadans. 

La Fundació funciona com a agent actiu i generador de noves propostes a partir de la detecció de mancances 
en la formació, l’aparició de noves professions i de reptes emergents. 

 

231 activitats 
▪ 98 màsters i postgraus (42,4%) 

▪ 107 especialitzacions (46,3%) 

▪ 15 cursos d’estiu (6,5%) 

▪ 6 cursos d’idiomes (2,6%) 

▪ 5 jornades i congressos (2,2%) 

 

Total de matrícules de les activitats 

2019-2020: 4.269 

2018-2019: 3.932 

2017-2018: 3.273 

2016-2017: 3.576 

2015-2016: 3.382 

 

4.269 matriculats 
▪ Màsters: 885 (20,7%) 

▪ Postgraus: 690 (16,2%) 

▪ Especialització: 1.827 (42,8%) 

▪ Cursos d’estiu: 274 (6,4%) 

▪ Idiomes: 130 (3,1%)  

▪ Jornades, congressos i seminaris: 463 (10,8%) 

 

Màsters, postgraus i especialització 

Estudis propis de la Universitat de Girona 

 

La Fundació gestiona 5 tipus d’estudis propis de la Universitat de Girona: 
▪ Màsters 

▪ Diplomes de Postgrau 

▪ Cursos de Postgrau 

▪ Diplomes d’Especialització 

▪ Cursos d’Especialització 

 

A l’Annex 6.1 es pot veure una relació de les formacions realitzades el curs 2019-20. 



 

 
20 

 

205 Cursos realitzats 
▪ 45 màsters (22%) 

▪ 29 diplomes de postgrau (14,1%) 

▪ 24 cursos de postgrau (11,7%) 

▪ 14 diplomes d’especialització (6,8%) 

▪ 93 cursos d’especialització (45,4%) 

 

Dels quals: 
▪ Presencials: 99 (48,3%) 

▪ Semipresencials: 80 (39,0%) 

▪ Online: 26 (12,7%) 

 

Àmbit Total  

Activitat Física i Esport 1 0,5% 

Administració Pública i Desenvolupament Local 6 2,9% 

Altres 2 1,0% 

Arts Visuals 4 2,0% 

Ciències Ambientals 1 0,5% 

Ciències de la Salut 38 18,5 

Comunicació i Màrqueting 6 2,9% 

Desenvolupament Sostenible 2 1,0% 

Empresa, Economia i Dret 30 14,6% 

Enginyeria i Arquitectura 29 14,2% 

Humanitats i Ciències Socials 22 10,7% 

Psicologia i Educació 43 21,0% 

Turisme i Hostaleria 21 10,2% 

Total general 205  

 

Evolució de les matrícules d’estudis propis 

Tipologia d’estudis 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Màster 427 879 697 741 885 

Diplomes de Postgrau 384 452 475 480 456 

Cursos de Postgrau 665 228 103 154 234 

Diplomes d’Especialització 169 255 251 312 359 

Cursos d’Especialització 1.202 998 1.053 1.447 1468 

TOTAL 2.847 2.812 2.579 3.134 3.402 
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Formacions «úniques» realitzades 

Alguns programes formatius es divideixen en mòduls que es poden cursar per separat. Algunes formacions 
també compten amb diverses edicions al llarg del curs acadèmic, o s’imparteixen en localitzacions diverses. 
Si no tenim en compte les edicions segons localització i tampoc els subprogrames formatius, durant aquest 
curs acadèmic s’han dut a terme: 

103 formacions diferents 
▪ 37 màsters (36%) 

▪ 14 diplomes de postgrau (14%) 

▪ 16 cursos de postgrau (16%) 

▪ 6 diplomes d’especialització (6%) 

▪ 30 cursos d’especialització (29%) 

 

Matrícules per gènere 

Dones: 53,36% 

 

Matrícules per edat 

22 anys o menys 9,05% 

De 23 a 29 anys 22,45% 

De 30 de 39 anys 31,59% 

De 40 a 49 anys 21,32% 

De 50 a 59 anys 9,05% 

60 anys o més 1,71% 

No contesta 4,83% 

 

Procedència geogràfica dels estudiants 

Girona 56,06% 

Barcelona 37,84% 

Lleida 2,34% 

Tarragona 3,76% 

 

Catalunya 44,78% 

Espanya 18,05% 

Amèrica 29,67% 

Europa 1,72% 

Resta del món 5,78% 

 

Universitat de procedència (màsters i postgraus) 

Universitats de Catalunya 27,26% 

Universitats d’Espanya 8,67% 

Universitats europees 0,75% 

Universitats d’Amèrica 4,47% 

Universitats de la resta del món 34,86% 

Sense especificar 23,99% 
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Universitats de Catalunya: 

Universitat de Girona 37,25% 

Universitat de Barcelona 19,59% 

Universitat Autònoma de Barcelona 15,50% 

Universitat Politècnica de Catalunya 5,06% 

Universitat Pompeu Fabra 3,98% 

Universitat de Lleida 2,58% 

Universitat Rovira i Virgili 3,13% 

Universitat Ramon Llull 3,76% 

Universitat Oberta de Catalunya 3,76% 

Universitat de Vic 3,56% 

Universitat Internacional de Catalunya 0,54% 

Universitat Abat Oliva CEU 1,29% 

 

La Universitat a l’Estiu  

15 CURSOS 

274 ESTUDIANTS | 72 % DONES 

32 DOCENTS | 66 % DONES 

Qualificació global dels cursos: 8,97 

Satisfacció amb l’atenció rebuda: 9,23 

Àmbits de les activitats: 

Psicologia i Educació 46,7% 

Ciències de la Salut 13,3% 

Humanitats i Ciències Socials 13,3% 

Comunicació i Màrqueting 13,3% 

Activitat Física i Esport 6,7% 

Arts Visuals 6,7% 

 

Idiomes 

Exàmens oficials d’anglès | Cambridge English Exams 

Per encàrrec de la Universitat de Girona, des del 2015 la Fundació organitza els exàmens oficials de 
Cambridge Assessment English com a centre autoritzat Cambridge English Exam Centre ES448, i 
administra el exàmens següents: 

▪ Young Learners English (YLE): Pre A1 Starters, A1 Movers and A2 Flyers 

▪ Key English Test (KET): A2 Key and A2 Key for Schools 

▪ Preliminary English Test (PET): B1 Preliminary and B1 Preliminary for Schools 

▪ First Certificate in English (FCE): B2 First and B2 First for Schools 

▪ Certificate in Advanced English (CAE): C1 Advanced 

▪ Certificate of Proficiency in English (CPE): C2 Proficiency 

▪ Business English Certificate (BEC): B1 Business Preliminary, B2 Business Vantage and C1 Business 

Higher 

▪ Linguaskill (novetat) 

 

19 Convocatòries d’exàmens → 393 inscrits 
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National Schools Project (NSP): Cambridge English en centres educatius 

El National Schools Project és un projecte d’àmbit nacional dirigit als centres d’ensenyament reglat 
públics, privats i concertats. El principal objectiu és promoure els exàmens dins de l’àmbit educatiu del 
centre com a instrument fonamental de suport i reforç al bilingüisme (o trilingüisme, en funció de la 
comunitat autònoma) a les escoles, així com fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa als centres 
educatius de les diferents poblacions de la província de Girona facilitant l’accés més proper a l’examen. 

Els exàmens de Cambridge que inclou el projecte NSP són els següents: Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 
Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary for Schools, B2 First for Schools i C1 Advanced. 

La Fundació estableix convenis de col·laboració amb els centres educatius per adherir-se al projecte NSP i 
actualment col·labora amb vint-i-nou centres educatius repartits per la província de Girona: tretze centres de 
primària i setze centres de secundària. També col·labora amb dues escoles adscrites a la UdG. 

 

Cursos de preparació per als exàmens de Cambridge English 

En aquests cursos es millora el nivell en totes les habilitats i, a més, s’explica el contingut i el format  dels 
exàmens oficials, amb informació detallada de totes les parts de l’examen. Durant el curs acadèmic 2019-
2020 es van dur a terme dos cursos d’idiomes amb un total de dotze inscrits: 

▪ Cambridge English: First (B2) Exam Preparation 

▪ Cambridge English: Advanced (C1.2) Exam Preparation 

 

Seminaris d’idiomes per al professorat 

Seminaris de formació per al professorat d’anglès que contribueixen al coneixement i a la compressió de 
l’avaluació lingüística. Durant el curs acadèmic 2019-2020 es van dur a terme els seminaris següents: 

▪ “Trends in Teaching” seminar series with Chris Roland: 44 inscrits 

▪ Cambridge English Seminar with Jane Delaney and Jim Fuller: 62 inscrits 

 

Exàmens oficials d’espanyol | DELE (Instituto Cervantes) 

Des de l’any 2017 la Fundació és centre examinador oficial dels diplomes d’espanyol DELE. 

Els diplomes DELE són títols oficials acreditatius del grau de competència i domini de l’idioma espanyol que 
atorga l’Instituto Cervantes en nom del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya, i estan 
recollits ens els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MCER). 

Els diplomes DELE cobreixen tots els nivells del MCER: DELE A1, A2, B1, B2, C1 i C2. 

La Fundació, com a centre autoritzat per l’Instituto Cervantes (centre examinador 72401704), administra els 
exàmens A2 (nacionalitat), B1, B2 i C1. 

Durant el curs acadèmic 2019-2020 es van dur a terme dos cursos de preparació per a l’examen DELE A2 
amb un total de dotze inscrits. 

3 Convocatòries d’exàmens → 96 inscrits 
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Servei de congressos i jornades 

El servei de congressos està orientat principalment a promotors de jornades i congressos provinents de la 
Universitat de Girona, i ofereix un servei d’assessorament i gestió econòmica, administrativa i logística en 
totes aquelles actuacions que se li encarreguin. Els principals serveis que ofereix són: 
▪ Assessorament personalitzat 

▪ Creació i gestió de la pàgina web 

▪ Inscripcions:  

o Full d’inscripció personalitzat 

o Informació 

o Pagaments amb targeta bancària, transferència i codi de barres 

▪ Gestió econòmica: 

o Ingressos: gestió de matrícules, subvencions i altres ingressos. 

o Despeses 

▪ Logística: 

o Espais 

o Proveïments 

o Desplaçaments 

o Altres 

▪ Documentació, acreditacions i assistència 

▪ Gestió de les comunicacions 

 

Activitats gestionades el curs 2019-2020: 
▪ 7th ECCOMAS Thematic Conference on The Mechanical Response of Composites 

▪ Cross-border Doctorials 2019 

▪ Jornada en El Model SCERTS i els Avenços Científics 

▪ Jornada Tècnica de Comerç de Lloret de Mar: Estratègies Urbanes per a la Dinamització del Comerç 

▪ Jornada de Mediació i Gestió de Conflictes: Serveis Actuals i Projectes Innovadors 

 

Projecció internacional 

Dobles i triples titulacions amb universitats estrangeres 

Durant el curs 2019-2020, s’han dut a terme màsters amb doble i triple titulació amb altres universitats 
d’arreu del món. 

▪ Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional (1) 

▪ Razonamiento Probatorio (1) 

▪ Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho (2) 

(1) Doble titulació amb la Università Degli Studi di Genova d’Itàlia. 

(2) Triple titulació amb la Universidad Austral de Xile i la Università Degli Studi di Genova d’Itàlia. 

 

Formació realitzada a altres països 

La Fundació també és present fora del territori català i espanyol, principalment amb presència a Amèrica 
Llatina. 

Les formacions realitzades a l’estranger el curs 2019-2020 han estat: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
25 

Màsters i postgraus 

• Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional (Itàlia) 

• Máster/Diploma de Postgrado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (Xile i Girona) 

• Diploma de Postgrado en Gestión y Políticas Culturales (Brasil) 

 

Diplomes i cursos d’especialització 

• Diploma de Especialización en Ergonomía Física (Perú) 

• Diploma de Especialización en Ergonomía Ambiental (Perú) 

• Curso de Especialización en Iluminación - Confort Lumínico y Ambiente Térmico - Confort Térmico 
(Perú) 

• Curso de Especialización en Epidemiología Aplicada a la Ergonomía (Perú) 

• Curso de Especialización en Psicosociología Aplicada (Perú) 

• Curso de Especialización en Diseño y Rediseño Integral de Puestos de Trabajo (Colòmbia) 

• Curso de Especialización en Gestión y Evaluación del Riesgo por Manipulación Manual de Pacientes: 
Método MAPO (Colòmbia) 

• Curso de Especialización en Fundamentos de Toxicología Laboral (Colòmbia) 

• Curso de Especialización en Diagnóstico Ergonómico Ocupacional (Perú) 

• Curso de Especialización en Gestión y Evaluación del Riesgo por Levantamiento y Transporte de 
Cargas (Mêxic) 

• Curso de Especialización en Toxicología de los Metales, Polvos, Fibras y Abuso de Drogas (Perú) 

• Curso de Especialización en Gestión y Evaluación del Riesgo por Trabajo Repetitivo: Método OCRA 
Checklist Revisado (Mèxic) 

• Curso de Especialización en Gestión y Evaluación del Riesgo por Posturas Forzadas, Empuje y 
Tracción de Cargas y Fuerzas Isométricas (Colòmbia) 

• Curso de Especialización en Toxicología de los Plaguicidas y Disolventes (Perú) 

 

Formacions internacionals realitzades a territori català 

També s’han fet formacions en territori català en què majoritàriament s’han matriculat estudiants 
procedents de diferents països, gràcies a convenis de cooperació o demandes específiques: 

 

Relació de les formacions indicant lloc de realització: 

• Máster en Cultura Jurídica: Seguridad, Justicia y Derecho – Edició presencial i semipresencial 
(Girona) 

• Máster en Cultura Jurídica, Política y Económica Iberoamericana: Traducción y Comprensión del 
Contexto Cultural (Girona) 

• Máster en Razonamiento Probatorio (Girona) 

• Máster/Diploma de Especialización en Culinary Arts and Kitchen Management (Sant Pol de Mar, 
Barcelona) 

• Máster/Diploma de Postgrado en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (Girona i Xile) 

• Diploma de Especialización en Traducción Avanzada y Estudios Hispanoamericanos (Girona) 

 

Formacions internacionals realitzades online o per videoconferència 

Es van dur a terme diferents formacions en modalitat online/videoconferència, en que gran part o tots els 
matriculats eren d’altres països: 

• Máster en Guía AMI Montessori de 6 a 12 años (en espanyol, amb traducció simultània a l’anglès i al 
rus)* 

• Curso de Especialización en Bases del Razonamiento Probatorio 

• Curso de Especialización en Vigilancia Médica de las Patologías Musculoesqueléticas de Origen 
Laboral 

• Curso de Especialización en Carga Física y Diagnóstico Ergonómico por Factores Biomecánicos 

*Nota: La formació estava prevista en modalitat presencial. A causa de la situació de pandèmia mundial i l’alt 
nombre d’estudiants d’altres països, es va dur a terme el primer curs del Màster en format online, per 
videoconferència. 
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Homologacions i acreditacions 

Algunes titulacions de la Fundació són homologades o acreditades com a formació per part de 
l’Administració pública o els col·legis professionals. 

 

Entitat: Generalitat de Catalunya 

 

Departament d’Habitatge – Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Formació reconeguda per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que permet accedir al Registre d’Agents 
Immobiliaris de Catalunya: 

 

• Diploma d'Especialització en el Sector Immobiliari – AICAT 

 

Departament de Justícia – Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya 

Homologacions en matèria de mediació, en l’àmbit familiar, del dret privat i en la part general:  

 

• Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes i Mediació Familiar Sistèmica. Homologat en l’àmbit 

familiar i en la part general.  

• Diploma de Postgrau en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària. Homologat en 

l’àmbit del dret privat i en la part general.  

• Curs d’Especialització en Gestió Alternativa de Conflictes, Mediació Comunitària i Familiar i del 

Poble Gitano: Homologat en l’àmbit familiar, del dret privat i en la part general.  

 

Acreditació com a formació contínua: 

 

• Curs d'Especialització en Models Innovadors en Mediació. Mediació Nocturna: Gestió de Conflictes 

en Zones d'Oci Nocturn 

• Jornada de Mediació i Gestió de Conflictes: Serveis Actuals i Projectes Innovadors 

 
 

1.3.3. AJUTS ATORGATS 

Concepte 2018-2019 2019-2020 

Beques a la matrícula 27.768,17 10.374,88 

Donacions de superàvits d’activitats 111.138,80 17.430,42 

Donacions vàries 129.282,64 122.682,38 

TOTAL 268.189,61 150.487,68 

 
Beques a la matrícula  
Són ajuts que s’han atorgat a determinats cursos, amb l’objectiu de poder finançar la matrícula total o parcial 
de determinades persones inscrites en el curs. En el conveni subscrit entre la FUdGIF i l’entitat que atorga 
l’ajut, s’expliquen les bases reguladores d’aquests ajuts. 
 
Donacions de superàvits d’activitats 
És el romanent positiu que ha quedat en el curs, un cop cobrats tots els ingressos previstos i restades totes les 
despeses necessàries per dur-lo a terme. El superàvit es reparteix entre les entitats organitzadores de 
l’activitat, d’acord amb les clàusules establertes en el conveni o acord de col·laboració signat entre les entitats 
organitzadores. 
 
Donacions vàries 
Són donacions que ha realitzat la FUdGIF a la UdG. 
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Convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats:     

  
EXERCICI 2018-2019   
COL·LABORADOR IMPORT REBUT 

Laboratorios Menarini SA 7.547,28 

TOTAL 7.547,28 
 
 
Durant l’exercici 2019-2020 no s’han subscrit convenis de col·laboració. 
 

1.3.4. USUARIS O BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES 

 
Segons l’article 6 dels Estatuts, els beneficiaris de les activitats són: 
 
Totes les persones naturals i jurídiques, públiques o privades, que tinguin relació amb la docència i la recerca 
en qualsevol de les seves manifestacions. 
 
L’elecció dels beneficiaris es realitza amb criteris d’imparcialitat i no discriminació. 
 

1.3.5. ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT 
ENTRE DONES I HOMES. 

 
Al llarg del curs acadèmic 2010-2011 la FUdGIF va desenvolupar i implantar el Pla d’Igualtat entre dones i 
homes.  
 
En l’acta de patronat celebrat en data 25-02-2020  es va aprovar  la subjecció de la Fundació a diversos plans, 
protocols i normatives definides per la Universitat de Girona, entre ells al Pla d’Igualtat de la Universitat de 
Girona. 
 
En aquets moments, la Fundació està participant en les reunions que organitza la Universitat amb l’objectiu 
d’actualitzar-lo.  
 
 

1.4.BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
Els aspectes que s’han tingut en compte a les bases de presentació dels comptes anuals de la Fundació han 
estat els que seguidament es detallen: 
 
a) Imatge fidel: 
No hi ha hagut raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions legals en matèria de 
comptabilitat, per mostrar la imatge fidel a què es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense 
ànim de lucre. 
 
b) Principis comptables: 
Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici econòmic, com en la confecció d’aquests 
comptes anuals, no s’ha vulnerat cap principi comptable obligatori a què fa referència la part primera de Pla 
General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense ànim de lucre dictada pel Decret 
259/2008, de 23 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de 
setembre.  
 
c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
c.1) No hi ha dades rellevants sobre l’estimació d’incerteses a la data de tancament de l’exercici. 
 
c.2) No hi ha canvis en estimacions comptables que siguin significatius i que afectin l’exercici actual o que 
puguin afectar exercicis futurs.    
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c.3) En la data de tancament de l’exercici, l’òrgan de govern de l’entitat no té consciència de l’existència 
d’incerteses importants, relatives a fets o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la 
possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el 
principi d’entitat en funcionament. 
 
d) Comparació de la informació: 
Els Patrons de la Fundació presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del balanç de 
situació, del compte de resultats i l’estat de canvis en el patrimoni net, a més de les xifres de l’exercici 2019-
20, les corresponents a l’exercici anterior.  
  
e) Agrupació de partides: 
No hi ha partides que hagin estat objecte d’agrupació.  
 
f) Elements aplegats en diverses partides:  
En el balanç de situació inclòs en aquests comptes anuals hi ha elements patrimonials distribuïts en diverses 
partides, d’acord amb el detall següent:  
 
 

Element patrimonial: Préstec hipotecari        

Partida del balanç  Desglossament 2018-2019 2019-2020 

B) II.1. Deutes amb entitats de crèdit (ll/t)    262.671,92 175.120,41 

C) II.1. Deutes amb entitats de crèdit (c/t)    87.556,79 87.564,91 

TOTAL   350.228,71 262.685,32 

    
 
g) Canvis en criteris comptables: 

El dia 1 de gener de 2011, la Fundació va signar un contracte d’arrendament amb opció de compra de 

diversos locals de l’edifici del Castell de Perelada amb la Universitat de Girona. L’import de l’opció es venia 

comptabilitzant reduint import de la partida “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats” de l’actiu del 

balanç. Aquest import a 31/8/2020 és de 680.659,04 euros (613.100,10 euros a 31/8/2019). L’any 

2019/2020 s’ha procedit a comptabilitzar aquest import a la partida “Periodificacions a curt termini” del 

passiu del balanç per tal de poder donar una informació més adequada en el balanç. Com a conseqüència 

d’aquest canvi de criteri, la Fundació ha corregit amb efectes retroactius els 613.100,10 euros del saldo 

corresponent a l’exercici anterior. L’efecte sobre el Balanç és el que seguidament es detalla:  

 

PARTIDA DEL BALANÇ AFECTADA IMPORT ANY 

2018/2019 

EFECTE 

Usuaris i deutors per vendes i prestacions de 

serveis 

613.100,10 Augment 

Periodificacions a curt termini 613.100,10 Augment 

 

 
h) Correcció d’errors: 
No hi ha hagut correccions d’errors durant aquest exercici. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
29 

1.5. EXCEDENT DE L’EXERCICI 

 
PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI  
 
A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici: 
 

Bases de repartiment 2018-2019 2019-2020 

Excedent de l’exercici 190.230,10  36.321,64  

Total base de repartiment = Total aplicació 190.230,10  36.321,64  

Aplicació a 2018-2019 2019-2020 

Romanent 190.230,10 36.321,64 

A compensar pèrdues d'exercicis anteriors 0,00 0,00 

Total aplicació = Total base de repartiment 190.230,10  36.321,64  

 
 

1.6. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 
 
a) Immobilitzat intangible: 
CAPITALITZACIÓ:  
Els diferents conceptes que configuren l’immobilitzat intangible s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o 
cost de producció. 
 
AMORTITZACIÓ:   
Sobre els elements patrimonials de l'immobilitzat intangible s’han practicat les amortitzacions 
corresponents, els imports de les quals queden reflectits al balanç de situació. Aquestes amortitzacions s’han 
dotat seguint un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la depreciació soferta per la 
seva utilització. 
 
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT: 
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per deteriorament ja que les amortitzacions han 
cobert perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre aquests mateixos béns. 
 
INTANGIBLES AMB VIDA INDEFINIDA: 
No hi ha béns intangibles amb vida útil indefinida. 
 
DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS GRATUÏTAMENT:  
No hi ha béns cedits en ús gratuïtament. 
 
b) Béns integrants del patrimoni cultural: 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 

 
c) Immobilitzat material:  

CAPITALITZACIÓ 
Forma ordinària d’adquisició: 
 
Els elements de l'immobilitzat material adquirits mitjançant contracte de compravenda o producció pròpia 
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció respectivament.  
 
AMORTITZACIÓ 
Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que normalment pateixen els béns de 
l'immobilitzat per:  
 
Ús i desgast físic esperat.    
Obsolescència. 
Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.  
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La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode sistemàtic que permet distribuir el preu 
d’adquisició o cost de producció durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.   
 
CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 
No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per deteriorament ja que les amortitzacions han 
cobert perfectament la depreciació experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 
 
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 
No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits exigits per dur-ho a terme; s’han 
considerat, doncs, una despesa més de l’exercici. 
 
COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 
No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, a judici del Patronat de l’entitat, 
com d’ampliació, modernització o millora de l’immobilitzat material. 
 
COSTOS DE DESMANTELLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE REHABILITACIÓ 
A judici dels òrgans de govern de l’entitat, durant l’exercici no hi ha obligacions assumides derivades de 
desmantellament o retirada de l’immobilitzat material. 
 
TREBALLS EFECTUATS PER AL MATEIX IMMOBILITZAT 
L’entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al mateix immobilitzat material. 
 
d) Inversions immobiliàries:  

L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries. 
 
e) Arrendaments:  

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER 
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer que tingués vigència durant l’exercici. 
 
COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU 
Concepte: 
Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un 
període de temps determinat, a canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense 
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer. 
 
Comptabilització: 
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, derivats dels acords d’arrendament 
operatiu són considerats, respectivament, com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen 
al compte de resultats. 
 
f) Permutes:  

Durant aquest exercici no s’han adquirit per permuta elements de l’immobilitzat material. 
 
g) Instruments financers: 

 

1- ACTIUS FINANCERS 

 

1.a) Actius financers a cost amortitzat 
Criteris emprats per a la qualificació. 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 
 
a) crèdits per operacions de les activitats: actius financers que s’originen en la venda de béns i la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat, i 
 
b) crèdits per la resta d’operacions: són aquells actius financers que tot i no tractar-se d’instruments 
de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat i els seus cobraments són de 
quantia determinada o determinable. És a dir, inclouen els crèdits diferents del tràfic de l’entitat, els 
valors representatius de deute adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i 
crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts, els dividends a cobrar i els desemborsaments 
pendents a curt termini sobre fons de dotació, fons socials i fons especials. 
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Valoració inicial: 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al valor 
raonable de la contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles; no 
obstant això, aquests últims es poden registrar en el compte de resultats en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
 
No obstant el que s’ha assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits per operacions de les activitats 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les 
bestretes i els crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents 
sobre fons de dotació, fons socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es 
poden valorar pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 
significatiu. 
 
Valoració posterior: 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos 
meritats s’han de comptabilitzar en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès 
efectiu. 
 
Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de comptes en participació i similars, 
es valoren al cost, incrementat o disminuït pel benefici o la pèrdua, respectivament, que 
corresponguin a l’entitat com a partícip no gestor, i menys, si s’escau, l’import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 
 
No obstant això, els actius amb venciment no superior a un any que, d’acord amb allò disposat en 
l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, s’han de continuar valorant per 
aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 
 
Deteriorament del valor: 
Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la realització de correccions valoratives ja 
que no s’ha produït cap tipus de deteriorament en aquests actius. 

 
1.b) Actius financers mantinguts per negociar 
No hi ha actius financers mantinguts per negociar en el balanç de la Fundació. 
 
1.c) Actius financers a cost 
No hi ha actius financers a cost en el balanç de la Fundació. 
 
1.d) Interessos i dividends rebuts d’actius financers 
Els interessos d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició s’han 
reconegut com a ingressos en el compte de resultats. Els interessos s’han reconegut utilitzant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
1.e) Baixa d’actius financers 
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats o se 
cedeix la seva titularitat, sempre que el cedent es desprengui dels riscos i beneficis significatius 
inherents a la propietat de l’actiu. 
 

 

2- PASSIUS FINANCERS 

 

2.a) Passius financers a cost 
Criteris emprats per a la qualificació. 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 
 
a) dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que s’originen en la compra de 

béns i serveis per activitats de l’entitat, i 
 
b) dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells passius financers que, no 

tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats. 
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Valoració inicial: 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel seu valor raonable que, 
llevat evidència contrària, és el preu de la transacció, i equival al valor raonable de la contraprestació 
rebuda ajustat pels costos de transacció directament atribuïbles. 
 
No obstant allò assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, es valoren pel seu 
valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Valoració posterior: 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos 
meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant el que s’ha dit anteriorment, els dèbits amb venciment no superior a un any que, d’acord 
con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen 
valorant per aquest import. 
 
2.b) Passius financers mantinguts per negociar 
No hi ha passius financers mantinguts per a negociar en el balanç de la Fundació. 
 
2.c) Reclassificació de passius financers  
L’Entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la categoria de Mantinguts per a 
negociar a altres categories, ni d’aquestes darreres a les primeres. 
 
2.d) Baixa de passius financers 
L’entitat dona de baixa un passiu financer quan l’obligació s’ha extingit. 
 
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un prestamista i un prestatari, sempre que 
aquests tinguin condicions substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original 
i es reconeix el nou passiu financer que sorgeix. 
 
De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les condicions actuals d’un passiu 
financer. 
 
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin condicions substancialment 
diferents, el passiu financer original no es dona de baixa del balanç, i es registra l’import de les 
comissions pagades com un ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu 
financer es determina aplicant el tipus d’interès efectiu.  
 

h) Existències: 

CRITERIS DE VALORACIÓ 
Els estocs s’han valorat pel preu d’adquisició, considerant-se com a tal aquell que figura en factura més totes 
les despeses addicionals que s’han produït fins a l’arribada dels béns al seu destí des del proveïdor. 
 
No s’ha inclòs l’import de l’impost indirecte deduïble excepte en els casos en què no ha estat recuperable. 
 
CORRECCIONS VALORATIVES 
No s’han dut a terme correccions de valor de les existències ja que no s’ha donat la circumstància que el valor 
net realitzable sigui inferior al determinat en funció del preu d’adquisició. 
 
CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 
No s’han capitalitzat despeses financeres en les existències. 
 
i) Impost sobre beneficis:  

DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i comptabilització de l'impost sobre beneficis.  
 
En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat comptable i el resultat fiscal, 
considerat aquest darrer com la base imposable de l'impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser 
degudes a la desigual definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als diferents 
criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits indicats, i a l’admissió, en l’esfera fiscal, 
de la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors.  
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Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:  
- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de l'impost sobre beneficis i el resultat 
comptable abans d’aplicar impostos de l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les 
pèrdues compensades.  
 
j) Ingressos i despeses: 

CRITERIS GENERALS APLICATS 
 
Ingressos: 
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor raonable de la 
contrapartida, rebuda o per rebre que, llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o 
serveis, deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides similars que l’entitat 
pugui concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden 
incloure els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a un any que no tinguin 
un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de serveis que l’entitat ha de repercutir a 
tercers com l’impost sobre el valor afegit i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte 
de tercers, no formen part dels ingressos. 
 
Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò que disposa la norma relativa a 
instruments financers. 
 
No es reconeix cap ingrés per la permuta de béns o serveis, per operacions de tràfic, de naturalesa i valor 
similars. 
 
Despeses: 
Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades atenent a la seva  naturalesa i imputades 
al capítol corresponent del compte de resultats de l’Entitat. 
 
DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció pugui ser estimat amb 
fiabilitat, considerant per a això el percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici. 
 
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de prestació de serveis quan es compleixin 
totes i cadascuna de les condicions següents: 

a) l’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat, 
b) és probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics derivats de la transacció, 
c) el grau de realització de la transacció, en la data de tancament de l’exercici, pot ser valorat amb 

fiabilitat, i 
d) els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per incórrer fins a completar-la, 

poden ser valorats amb fiabilitat. 
 
k) Provisions i contingències:  

RECONEIXEMENT 
L’entitat reconeix com a provisions els passius que, tot i complir la definició i els criteris de registre o 
reconeixement comptable continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, resultin indeterminats 
respecte del seu import o de la data en què es cancel·laran. 
 
VALORACIÓ 
D’acord amb la informació disponible en cada moment, les provisions es valoren, en la data de tancament de 
l’exercici, pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o transferir a 
un tercer l’obligació, i es registren els ajustament que sorgeixin per l’actualització de la provisió com una 
despesa financera conforme es vagin meritant. Quan es tracti de provisions amb venciment inferior o igual a 
un any, i l’efecte financer no sigui significatiu, no s’ha cregut necessari efectuar cap tipus de descompte. 
 
l) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental:  

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el balanç de la Fundació. 
 

m) Despeses de personal:  

D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, els treballadors de la Fundació tenen dret a una paga de caràcter 

extraordinari per permanència a partir del moment en que compleixin 25 anys de servei a l’Entitat. L’import 
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de la paga serà equivalen a 5 mensualitats ordinàries, prenen com a base de càlcul l’import de la mensualitat 

a la data de compliment dels 25 anys d’antiguitat. 

 

Aquesta paga es meritarà una sola vegada i el seu import es farà efectiu en el mes de gener següent a la data 

en que es compleixin els 25 anys d’antiguitat a l’Entitat. 

 

La Fundació reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini la diferència entre el valor 

actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes al compromís amb els 

que es liquidaran les obligacions, minorant en l’import procedent de costos per serveis passats encara no 

reconeguts en els termes indicats en aquesta norma. 

 

Les variacions en els imports anteriors produïdes en l’exercici s’han reconegut en el compte de resultats. 

 

n) Subvencions, donacions i llegats:  

CRITERIS EMPRATS PER A LA SEVA CLASSIFICACIÓ 
 
Reconeixement: 
Les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables s’han comptabilitzat inicialment, amb caràcter 
general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats 
com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de 
la subvenció, la donació o el llegat.  
 
No obstant el paràgraf anterior, les subvencions, les donacions i els llegats no reintegrables rebuts 
directament per incrementar el fons de dotació o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits 
d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons propis, 
independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti.  
 
Les subvencions, les donacions i els llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius de 
l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 
  
Valoració: 
Les subvencions, les donacions i els llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor raonable de l’import 
concedit, i els de caràcter no monetari o en espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats 
ambdós valors al moment del seu reconeixement. 
 
CRITERIS D’IMPUTACIÓ A RESULTATS 
La imputació a resultats de les subvencions, les donacions i els llegats que tinguin el caràcter de no 
reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. 
 
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, una donació o un llegat de caràcter 
monetari ha de ser el mateix que el que s’aplica a una altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan 
es refereixin a l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de passiu. 
 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir entre els següents tipus de subvencions, 
donacions i llegats: 

a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar els dèficits d’explotació: 
s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, llevat de si es destinen a finançar 
dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen com a ingressos en el mateix 
exercici en què es meriten les despeses que estiguin finançant. 

c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a 
ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 

 
DETERIORAMENT 
Es consideren en qualsevol cas de naturalesa irreversible les correccions valoratives per deteriorament dels 
elements en la part en què aquests elements han estat finançats gratuïtament. 
 
o) Transaccions entre parts vinculades: 

Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’han comptabilitzat en el moment inicial pel seu 

valor raonable. Si s’escau, si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, la diferència s’ha 

registrat tenint en compte la realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior s’ha realitzat segons allò 

que estableixen les normes corresponents. 
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p) Periodificacions a curt termini 

La partida ajustaments per periodificació de l’actiu del balanç de situació al tancament de l’exercici 2019-

2020 i 2018-2019 reflecteix les despeses anticipades corresponents bàsicament a les assegurances i 

manteniments per import de 9.816,49 euros a 31 d’agost de 2020 (17.791,64 euros corresponents al 31 

d’agost de 2019). 

 

Els ajustaments per periodificació del passiu del balanç de situació, reflecteixen principalment els ingressos i 

les despeses de la formació continuada encarregada per la Universitat de Girona basada en diferents 

tipologies : màsters, postgraus, cursos d’especialització, entre d’altres, que la Fundació gestiona. També 

incorpora la periodificació del cànon de gestió que la Fundació ingressa pel fet de gestionar l’oferta de 

formació i que s’imputa seguint el principi de meritament. El saldo de les periodificacions del passiu del 

balanç a 31 d’agost de 2020 era 3.628.442,07 euros (3.552.441,88 euros a 31 d’agost de 2019). 

 

 

1.7. IMMOBILITZAT MATERIAL 

1.7.1.ANÀLISI DE MOVIMENTS 

Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:  
 

EXERCICI 2018-19     

  Addicions 

Naturalesa 
Saldo  

31-08-18 Entrades 
Com. de 
negoci 

Aport. No 
 dineràries 

Ampl./ 
millores 

Sortides/ 
Baixes Trasp. 

Saldo  
31-08-19 

Terrenys i béns 
naturals 

244.005,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.005,41 

Construccions 1.003.690,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.003.690,59 

Altres 
instal·lacions i 
utillatge 

34.538,00 6.896,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.434,93 

Mobiliari 54.901,67 8.686,09 0,00 0,00 0,00 1.639,10 0,00 61.948,66 

Equips per a 
proces. 
d’informació 

94.233,58 6.676,09 0,00 0,00 0,00 7.887,04 0,00 93.022,63 

Altre 
immobilitzat 
material 

11.981,89 246,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.228,71 

Immobilitzat 
Material en 
curs i 
acomptes 

0,00 2.823,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.823,76 

TOTAL (A) 1.443.351,14 25.329,69 0,00 0,00 0,00 9.526,14 0,00 1.459.154,69 

      

      

Denominació 
Saldo 

31-08-18 Import dotació 
Càrrecs per 

baixes Traspassos 
Saldo 

31-08-19 

A. A. Construccions 281.033,34  20.073,81 0,00  0,00  301.107,15    

A. A. Instal·lacions i utillatge 27.172,07  1.596,70  0,00  0,00  28.768,77    

A. A. Mobiliari 50.587,94  1.541,86  1.639,10  0,00  50.490,70    

A. A. Equips per proces. informació 79.783,06  5.846,34  7.816,67  0,00  77.812,73    

A. A. Altre immobilitzat material 11.689,45  323,28  0,00  0,00  12.012,73    

TOTAL (B) 450.265,86  29.381,99  9.455,77  0,00  470.192,08    

      
VALOR NET COMPTABLE Saldo 31-08-18 Saldo 31-08-19    
IMMOBILITZAT MATERIAL (A-B) 993.085,28 988.962,61    
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EXERCICI 
2019-20   

Addicions 

Naturalesa 
Saldo 

31-08-19 
Entrades 

Com. de 
negoci 

Aport. No Ampl./ Sortides/ 
Trasp. 

Saldo 
31-08-20 dineràries millores Baixes 

Terrenys i 
béns naturals 

244.005,41           0 244.005,41 

Construccions 1.003.690,59           0 1.003.690,59 

Altres 
instal·lacions i 
utillatge 

41.434,93 618,32       -4,29 0 42.048,96 

Mobiliari 61.948,66 709,53       -4,24 0 62.653,25 

Equips per a 
proces. 
d’informació 

93.022,63 8.117,51       -245,77 2.823,76 103.718,13 

Altre 
immobilitzat 
material 

12.228,71           0 12.228,71 

Immobilitzat 
Material en 
curs i 
acomptes 

2.823,76          -2.823,76 0,00 

TOTAL (A) 1.459.154,69 9.445,36 0,00 0,00 0,00 -255,00 0,00 1.468.345,05 

         

         

Denominació 
Saldo 

31-08-19 
Import 
dotació 

Càrrecs per 
baixes 

Traspa
ssos 

Saldo 
31-08-20  

A. A. Construccions 301.107,15 20.073,81     321.180,96  
A. A. Instal·lacions i 
utillatge 

28.768,77 1.734,21     30.502,98 
 

A. A. Mobiliari 50.490,70 1.339,25     51.829,95  
A. A. Equips per 
proces. informació 

77.812,73 7.177,14 -169,81   84.820,06 
 

A. A. Altre 
immobilitzat material 

12.012,73 64,13     12.076,86 
 

TOTAL (B) 470.192,08 30.388,54 -169,81 0,00 500.410,81  

      

VALOR NET COMPTABLE 
Saldo 

31-08-19 
Saldo 

31-08-20    
IMMOBILITZAT MATERIAL (A-B) 988.962,61 967.934,24    

 
 
 

1.7.2. ALTRA INFORMACIÓ 

a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements:   
 

Classes d’elements % amortització 

Construccions 2,00 

Altres instal·lacions i utillatge 10,00, 12,00, 33,00, 33,33 

Mobiliari 10,00 

Equips per a processos d’informació 25,00 

Altre immobilitzat material 10,00, 12,00, 12,50, 33,33 

 
b) Característiques de l’immobilitzat material no afecte directament a les activitats: 

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 
 

c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, distingint entre 
construccions i resta d’elements: 
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DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT 
AMORTITZATS 2018-2019 2019-2020 

Construccions 0,00  0,00  

Altres instal.lacions i utillatge 24.313,86 24.313,86 

Mobiliari 48.466,51  48.951,88  

Equips informàtics 62.861,79  70.643,80  

Altre immobilitzat material 11.597,80  11.687,09  

TOTAL 147.239,96  155.596,63  

 
 
d)  Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material, 
indicant també l’import d’aquests actius: 
Els equips estan totalment amortitzats des de l’exercici 2015-2016, per tant el saldo de balanç en 
aquesta partida és 0. 
 
e) Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar sobre béns de 
l’immobilitzat material: 
No hi ha arrendaments financers ni altres operacions de naturalesa similar. 
 
f) Resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans 
d’elements de l’immobilitzat material: 
En l’exercici actual no s’han dut a terme alienacions o disposicions per altres mitjans d’elements de 
l’immobilitzat material. 
 
g) Altra informació: 
No hi ha costos de desmantellament, despeses financeres capitalitzades, béns afectes a garantia ni 
compensacions de tercers incloses en el resultat de l’exercici per béns deteriorats, perduts o retirats. 
 

  
 

1.8. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest apartat. 
 
 
 

1.9. BÉNS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL 

 
L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest apartat. 
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1.10. IMMOBILITZANT INTANGIBLE 

1.10.1. ANÀLISI DELS MOVIMENTS 

 
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:  
 

EXERCICI 2018-2019    

  Addicions 

Naturalesa 
Saldo 

31-08-18 Entrades 
Com.de 
negoci 

Aport.no 
 dineràries 

Ampl./ 
millores 

Sortides/ 
Baixes Trasp. 

Saldo 
 31-08-19 

Aplicacions 
informàtiques 

262.513,34  10.568,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  273.081,63 

Acomptes per 
immobilitzat 
intangibles 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

TOTAL (A) 262.513,34  10.568,29  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  273.081,63 

      

      

Denominació 
Saldo 

31-08-18 
Import 
dotació Càrrecs per baixes Traspassos 

Saldo 
31-08-19   

A.A. 
Aplicacions 
Informàtiques 

195.217,17  27.436,46  0,00  0,00  222.653,63  

  

TOTAL (B) 195.217,17  27.436,46  0,00  0,00  222.653,63    
      

      
VALOR NET 
COMPTABLE Saldo 31-08-18 Saldo 31-08-19    
IMMOBILITZAT 
MATERIAL (A-B) 67.296,17  50.428,00     
    
      
EXERCICI 2019-2020      
  Addicions 

Naturalesa 
Saldo 

31-08-19 
Entrades 

Com.de 
negoci 

Aport.no Ampl./ 
Sortides

/ Trasp. 
Saldo 

31-08-20 
 dineràries millores Baixes 

Aplicacions 
informàtiques 

273.081,63 36.991,90           310.073,53 

Acomptes per 
immobilitzat 
intangibles 

0,00             0,00 

TOTAL (A) 262.513,34 36.991,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.073,53 

      

      

Denominació Saldo 31-08-19 
Import 
dotació 

Càrrecs per 
baixes 

Traspassos Saldo 31-08-20 
  

A.A. Aplicacions 
Informàtiques 

222.653,63 28.561,19 0,00 0,00 251.214,82 
  

TOTAL (B) 222.653,63 28.561,19 0,00 0,00 251.214,82   
      

      
VALOR NET 
COMPTABLE 

Saldo 
31-08-19 

Saldo  
31-08-20    

IMMOBILITZAT 
MATERIAL (A-B) 

50.428,00 58.858,71 
   



 

 
39 

 
1.10.2. ALTRA INFORMACIÓ 

 
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements: 

 

Classes elements %  Amortització 

Aplicacions informàtiques 33,00 

 
b) Característiques de l’immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats: 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que desenvolupa la Fundació. 

 
c) Béns cedits en ús gratuïtament: característiques i import que s’hi ha assignat. 
No hi ha aquest tipus de béns. 

 
d) Import i característiques dels immobilitzats intangibles totalment amortitzats en ús:  
 
DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT 
AMORTITZATS 2018-2019 2019-2020 

Aplicacions informàtiques 173.362,97  178.364,40  

TOTAL 173.362,97 178.364,40 

 
 
 
 
e) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat intangible: 
No hi ha subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat intangible. 
 
f) El resultat de l’exercici derivat de l’alienació o disposició per altres mitjans d’elements de 
l’immobilitzat intangible: 

  
No hi ha hagut moviments de l’alienació o disposició per altres mitjans d’elements de l’immobilitzat 
intangible. 
 
g) Immobilitzats amb vida útil indefinida: 
No hi ha immobilitzacions amb vida útil indefinida. 

 
h) Altra informació: 
No hi ha més informació. 
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1.11. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

1.11.1. ARRENDAMENTS FINANCERS  

 
L’entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a ser considerat dins d’aquest apartat. 

1.11.2. ARRENDAMENTS OPERATIUS  

 
Contractes d’arrendament operatiu en que la Fundació ha participat com arrendador: 
 
Dins de la partida “ Altres Ingressos de les activitats” del Compte de pèrdues i guanys s’han comptabilitzat 
durant l’exercici: 
 

➢ 92.000 euros (92.000 euros any anterior ) en concepte de lloguer de l’Edifici situat al carrer Castell 
de Peralada de Girona. 

 
 

Concepte  2018-2019 2019-2020 

Lloguer aules 0,00  0,00  

Lloguer Castell de Peralada 92.000,00 92.000,00 

TOTAL 92.000,00 92.000,00 

 
 
Contractes d’arrendament operatiu en què la Fundació ha participat com a arrendatari. 
 
Les despeses en concepte d’arrendaments operatius al llarg de l’últim exercici han estat les següents:  
 

Concepte 2018-2019 2019-2020 

Construccions (lloguer d’espais per a la realització d’activitats) 140.119,79  96.881,06  

Equips informàtics (allotjament de dades) 5.576,79  5.686,47  

Mobiliari 1.652,41  7.933,76  

Altres (allotjament “home”, lloguer programes, etc.) 5.521,36  11.123,79  

TOTAL 152.870,35  121.625,08  

 
 
Tots els pagaments anteriors corresponen a lloguers, i no hi ha quotes contingents ni quotes de 
subarrendament. 

 
No hi ha contractes de subarrendament ni restriccions imposades a l’empresa en virtut dels esmentats 
contractes. 
 
La Fundació no té arrendaments operatius no cancel·lables. 
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1.12. ACTIUS FINANCERS 

1.12.1. INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ  

 
No hi ha hagut inversions financeres a llarg termini en aquest exercici i tampoc en l’anterior.  
 
Detall dels instruments financers a curt termini:   
 
   

  Instruments financers a llarg termini 

EXERCICI 2018-2019 

Accions i 
participacions del 
patrimoni (totes, 
excepte particip. 

empreses grup, mult. i 
assoc.) 

Valors 
representatius de 
deute (tots sense 

excepció)  

Altres 

CATEGORIES 
250 251, 241  

242,243,252, 253, 
254,  257, 258, 

26,2553 

        

Actius financers a cost 
amortitzat 

0,00 0,00 0,00 

Actius fin. mantinguts 
per a negociar 

0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 

        

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

       

       

 Instruments financers a curt termini   

EXERCICI 2018-2019 

Accions i 
participacions del 
patrimoni (totes, 
excepte particip. 
empreses, grup, 
mult. i assoc.) 

Valors 
representatius 
del deute (tots 

sense 
excepció) 

Deutors 
comercials i 

altres 
comptes a 

cobrar 

Altres 

 

CATEGORIES 

540, 5305 541, 531 

430, 431, 
432, 433, 
434, 436, 

437, 44, 460, 
4708, 544, 

558 

532, 5554, 
555, 565, 33, 

542, 543, 
544, 545, 
546, 548, 
551, 552, 
553, 566, 
559, 255   

            
Actius financers a cost 
amortitzat 

0,00  0,00  1.366.831,14  1.451.000,00  
  

            
Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  
            
Actius financers a cost 0,00  0,00  0,00  0,00    
            
TOTAL 0,00  0,00  1.366.831,14  1.451.000,00    
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CATEGORIES Import    
Actius financers a cost 
amortitzat 

2.817.831,14  
   

       
Actius financers mantinguts 
per a negociar 

0,00  
   

       
Actius financers a cost 0,00     
       
TOTAL 2.817.831,14     

     

     
  Instruments financers a llarg termini 

EXERCICI 2019-2020 

Accions i participacions del 
patrimoni (totes, excepte 

particip. empreses grup, mult. i 
assoc.) 

Valors 
representatius de 
deute (tots sense 

excepció)  

Altres 

CATEGORIES 
250 251, 241  

242,243,252, 
253, 254,  257, 
258, 26,2553 

        

Actius financers a cost 
amortitzat 

0,00 0,00 0,00 

Actius fin. mantinguts 
per a negociar 

0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost 0,00 0,00 0,00 

        

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

      

 Instruments financers a curt termini  

EXERCICI 2019-2020 

Accions i participacions 
del patrimoni (totes, 

excepte 
particip.empreses, grup, 

mult.i assoc.) 

Valors 
representatius 
del deute (tots 

sense 
excepció) 

Deutors 
comercials i 

altres 
comptes a 

cobrar 

Altres 

  

CATEGORIES 

540, 5305 541, 531 

430, 431, 
432, 433, 
434, 436, 

437, 44, 460, 
4708, 544, 

558 

532, 5554, 555, 
565, 33, 542, 543, 

544, 545, 546, 
548, 551, 552, 

553, 566, 559, 255 
  

            
Actius financers a cost 
amortitzat 

0,00  0,00  1.093.868,49  1.211.000,00  
  

            
Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

0,00  0,00  0,00  0,00  

  
            
Actius financers a cost 0,00  0,00  0,00  0,00    
            
TOTAL 0,00  0,00  1.093.868,49  1.211.000,00    
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CATEGORIES Import    
Actius financers a cost 
amortitzat 

2.304.868,49  
   

       
Actius financers mantinguts 
per a negociar 

0,00  
   

       
Actius financers a cost 0,00     
       
TOTAL 2.304.868,49     

1.12.2. CORRECCIONS PER DETERIORAMENT DEL VALOR ORIGINADES PEL RISC 
DE CRÈDIT      

 

 CLASSIFICATS A CURT TERMINI 
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Saldo final exercici 2018-2019 0,00  0,00  0,00  0,00    

            

(+) Entrades o dotacions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

(-) Sortides o reduccions  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

            

Saldo final exercici 2018-2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

            

Saldo inicial exercici 2019-2020 0,00  0,00  0,00  0,00    

            

(+) Entrades o dotacions 
exercici 2019-20 

0,00  0,00  0,00  75.737,00 0,00  

(-) Sortides o reduccions  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

            

Saldo final exercici 2019-2020 0,00  0,00  0,00  75.737,00 0,00  

1.12.3. ACTIUS FINANCERS VALORATS PEL SEU VALOR RAONABLE 

No hi ha actius financers valorats pel seu valor raonable. 

1.12.4. ENTITATS DEL GRUP, MULTIGRUP I ASSOCIADES 

No hi ha entitats del grup, multigrup i associades. 

1.12.5. USUARIS I ALTRES DEUTORS  

 
 
EXERCICI 2018-2019 

Saldo 2017-2018 Augments Disminucions Saldo 2018-2019 

Usuaris patrocinadors i altres 
deutors de les activitats 

1.232.257,99  5.628.433,51  5.493.860,36  1.366.831,14  

Altres crèdits Administracions 
Públiques 

898,45  3.656,27  4.021,94  532,78  

TOTALS 1.233.156,44  5.632.089,78  5.497.882,30  1.367.363,92  
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EXERCICI 2019-2020 

Saldo 2018-2019 Augments Disminucions Saldo 2019-2020 

Usuaris patrocinadors i altres 
deutors de les activitats 

1.366.831,14  6.092.272,34  6.440.971,99  1.018.131,49  

Altres crèdits Administracions 
Públiques 

532,78  2.933,56  3.009,81  456,53  

TOTALS 1.367.363,92  6.095.205,90  6.443.981,80  1.018.588,02  
 

 

1.12.6. ALTRES TIPUS D’INFORMACIÓ 

 
No hi ha cap altra circumstància de caràcter substantiu que afecti els actius financers. 
 

1.13. PASSIUS FINANCERS 

1.13.1. INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ  

 
Categories de passius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, multigrup i 
associades. 
 
 Instruments financers a llarg termini   

EXERCICI 2018-2019 
Deutes amb 

entitas de crèdit 
Obligacions i altres 
valors negociables 

Altres   

CATEGORIES 160, 170 176, 177, 178 
161, 171, 

172,173, 174, 
18, 1753 

TOTAL  

Passius financers a cost 
amortitzat 

262.671,92  0,00  0,00  262.671,92   

Passius financers mantinguts 
per a negociar 

0,00  0,00  0,00  0,00   

TOTAL 262.671,92  0,00  0,00  262.671,92   

   
  

  

 Instruments financers a curt termini 
  

 

 
Deutes amb 

entitats e 
crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Creditors 
comercials i 

altres 
Altres  

CATEGORIES 510, 520, 527 500,501, 505, 506 

400, 401, 403, 
404, 405, 406, 
41, 438, 465, 

466 

512, 513, 521, 
523, 551, 

5525, 5530, 
5532, 555, 
5565, 5565, 

56,5591, 194, 
509, 511, 524, 
525, 526, 561, 

569, 1750 

TOTAL 

Passius financers a cost 
amortitzat 

87.556,79  0,00  332.276,86  90.234,60  510.068,25  

Passius financers 
mantinguts per a negociar 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTAL 87.556,79  0,00  332.276,86  90.234,60  510.068,25  
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 Instruments financers a llarg termini   

EXERCICI 2019-2020 
Deutes amb 

entitats de crèdit 
Obligacions i altres 
valors negociables 

Altres   

CATEGORIES 160, 170 176, 177, 178 
161, 171, 

172,173, 174, 
18, 1753 

TOTAL  

Passius financers a cost 
amortitzat 

175.120,41  0,00  0,00  175.120,41   

Passius financers mantinguts 
per a negociar 

0,00  0,00  0,00  0,00   

TOTAL 175.120,41  0,00  0,00  175.120,41   

   
 
 

  

 

 Instruments financers a curt termini    

 Deutes amb 
entitats e crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables 

Creditors 
comercials i 

altres 
Altres  

CATEGORIES 510, 520, 527 
500,501, 505, 

506 

400, 401, 403, 
404, 405, 406, 
41, 438, 465, 

466 

512, 513, 521, 
523, 551, 

5525, 5530, 
5532, 555, 
5565, 5565, 

56,5591, 194, 
509, 511, 524, 
525, 526, 561, 

569, 1750 

TOTAL 

Passius financers a cost 
amortitzat 

87.564,91  0,00  318.484,76  45.393,14  451.442,81  

Passius financers 
mantinguts per a negociar 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

TOTAL 87.564,91  0,00  318.484,76  45.393,14  451.442,81  

1.13.2. CLASSIFICACIÓ PER VENCIMENTS 

Import dels deutes que vencin en cadascun dels cinc anys següents al tancament de l’exercici i de la resta fins 
al seu últim venciment. Aquestes indicacions han de figurar separadament per a cadascuna de les partides 
relatives a deutes, conforme al model de balanç. 
 

Passius 
financers amb 
venciment  

Import vte. 
exercici 
2020-21 

Import vte. 
exercici 
2021-22 

Import 
vte. 

exercici 
2022-23 

Import 
vte. 

exercici 
2023-24 

Import 
vte.exerci
ci 2024-25 

Import 
vte.  
> 5 

anys TOTAL  

Deutes a LL/T 
amb entitats de 
crèdit (170) 

 87.560,10 87.560,31 0,00 0,00  175.120,41 

Deutes a C/T amb 
entitats de crèdit 
(520) 

87.545,21      87.545,21 

Interessos a C/T 
deutes amb 
entitats crèdit 
(527) 

19,70      19,70 

Proveïdors, 
creditors i d'altres 
passius (*) 

363.877,90      363.877,90 

TOTAL 451.442,81 87.560,10 87.560,31 0,00 0,00 0,00 626.563,22 
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(*) El saldo d’aquest compte està compost de les següents partides:  

* Altres passius financers:  45.393,14 €  
* Proveïdors:  46.557,59 €  
* Creditors varis:  224.686,65 €  
* Personal:  47.240,52 €  
TOTAL 363.877,90 €  

 
 

1.13.3. L’IMPORT DELS DEUTES AMB GARANTIA REAL, AMB INDICACIÓ DE LA 
SEVA  FORMA I NATURALESA 

 
La Fundació té els següents deutes amb garantia real; la seva forma i naturalesa és la que es detalla tot seguit: 
 

Entitat de crèdit 
Import originari 

del crèdit 
Saldo a 
31/08/20 

Tipus de 
garantia 

Bé afectat 

Banco Bilbao 
Vizcaya 
Argentaria, S. A. 

1.247.696,00 262.685,32 Hipotecària 
Edifici c/ Castell de 

Peralada 

 

1.13.4. INFORMACIÓ SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT A PROVEÏDORS  

 

En base al que s’estableix en la disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, s’informa sobre aplaçaments de pagament afectats a proveïdors. 
 

 2018-2019 2019-2020 

 Dies Dies 

Període mig de pagament 15,60  16,10  

 
 

1.14. FONS PROPIS 

 
Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han estat les següents: 
 

EXERCICI 2018-2019 
Fons 

fundacional 
Romanent 

Pèrdues i 
guanys 

Total 

Saldo 01.09.18 12.000,00  558.516,45  149.519,48  720.035,93  

Distribució del resultat   149.519,48  -149.519,48  0,00  

Resultat de l’exercici     190.230,10  190.230,10  

Saldo 31.08.19 12.000,00 708.035,93 190.230,10 910.266,03 

 
 

EXERCICI 2019-2020 
Fons 

fundacional 
Romanent 

Pèrdues i 
guanys 

Total 

Saldo 01.09.19 12.000,00  708.035,93  190.230,10  910.266,03  

Distribució del resultat   190.230,10  -190.230,10  0,00  

Resultat de l’exercici     36.321,64  36.321,64  

Saldo 31.08.20 12.000,00 898.266,03 36.321,64 946.587,67 
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1.15. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 
SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
Dins d’aquest exercici no s’han rebut subvencions, donacions ni llegats de capital. 
 
SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ I CONVENIS DE COL·LABORACIÓ  
 

EXERCICI 2018-2019       

ENTITAT 
Atorgades 

a l’any 
Imports 
cobrats 

Import 
retornat 

Baixes 
de l’any 

Traspàs 
a rtats. 

Periodificació 
ingressos 

Finalitat 

Gencat 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Subvencions a 
activitats 
acadèmiques 

Organismes 
oficials 

49.568,73  31.568,73  0,00  0,00  0,00  0,00  

Bonif. fundació 
Fundae i 
aportacions activ. 
acadèmiques 

Sector Privat 46.053,20  6.604,64  0,00  0,00  0,00  0,00  
Donacions a 
activitats 
acadèmiques 

TOTAL 95.621,93  38.173,37  0,00  0,00  0,00  0,00    

       
EXERCICI 2019-20       

ENTITAT 
Atorgades 

a l’any 
Imports 
cobrats 

Import 
retornat 

Baixes 
de l’any 

Traspàs 
a rtats. 

Periodificació 
ingressos 

Finalitat 

Gencat 10.000,00  10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Subvencions a 
activitats 
acadèmiques 

Diputació de 
Girona 

22.290,48  22.070,74  219,74  0,00  0,00  0,00  
Subvencions a 
activitats 
acadèmiques 

Seguretat Social 514,53  514,53  0,00  0,00  0,00  0,00  Bonif.Formació 

TOTAL 32.805,01  32.585,27  219,74  0,00  0,00  0,00    
 

 
La Fundació ha complert totes les condicions associades a les subvencions, les donacions i els llegats rebuts. 
 
 

1.16. SITUACIÓ FISCAL 

1.16.1. IMPOST SOBRE BENEFICIS 

 
El resultat de l’exercici ha estat positiu en 36.321,64 euros, una vegada deduïda la despesa per impost sobre 
beneficis de 0,00 euros. 
 
TIPUS IMPOSITIU 
La Fundació és una de les entitats regulades pel Títol II de la Llei 49/2002 de 23 de desembre de règim fiscal 
de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge. La Fundació ha comunicat a 
l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació 
del règim fiscal especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts 
en l’article tercer de l’esmentada llei. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, el tipus impositiu aplicable 
als rendiments subjectes i no exempts, obtinguts per les entitats incloses al capítol II de l'esmentada llei, és 
del 10%. 

 
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB LA BASE 
IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
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 Compte de P i G A través de P i G 

        

Rtat. comptable de l’exercici després IS     36.321,64 

  Augments Disminucions   

Impost s/societats  0,00     

Rtat. comptable abans de IS     36.321,64 

Diferències permanents      -36.321,64 

Rendiments exempts segons Llei 49/02   36.321,64    

Base imposable (Resultat fiscal)       0,00 

1.16.2. ALTRES TRIBUTS 

 
No hi ha cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb altres tributs. 

 
 
 
 

1.17. INGRESSOS I DESPESES 

1.17.1. DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT DE L’ÒRGAN DE GOVERN 

 
En el compte de resultats d’aquest exercici no hi ha despeses derivades del funcionament de l’òrgan de 
govern de l’entitat. 

1.17.2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 

 
El detall de la partida Ajuts concedits i altres despeses és el següent: 
 

Concepte 2018-2019 2019-2020 

Beques a la matrícula 27.768,17 10.374,88 

Donacions de superàvits 
d’activitats 

111.138,80 17.430,42 

Donacions vàries 129.282,64 122.682,38 

TOTAL 268.189,61 150.487,68 

 

1.17.3. APROVISIONAMENTS, DESPESES DE PERSONAL I PÈRDUES, 
DETERIORAMENTS I VARIACIÓ DE LES PROVISIONS PER OPERACIONS DE 
LES ACTIVITATS 

 
El detall i import de la partida Aprovisionaments és la següent: 
 

Concepte 2018-2019 2019-2020 

Variació d’existències -121.613,57  -29.895,00  

Ràpels 0,00  0,00  

TOTAL -121.613,57  -29.895,00  
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El detall i import de la partida despeses de personal és el següent: 
 

Concepte 2018-2019 2019-2020 

Sous i salaris 693.538,36 931.923,57 

Indemnitzacions 3.627,77 30.286,10 

Seguretat Social a càrrec de la Fundació 212.547,59 290.927,99 

Altres càrregues socials 5.647,63 5.878,75 

TOTAL 915.361,35 1.259.016,41 

 
L’import de sous i salaris en aquest exercici 2019-2020 hem tingut en compte les contractacions de directors 
i coordinadors que es van començar a realitzar a partir de l’octubre de l’any 2019. 
 
Detall de la partida de Pèrdues, deterioraments i variació de les provisions per operacions de les activitats: 
 
 

Concepte 2018-2019 2019-2020 

Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitats -10.083,08  -73.189,65  

Pèrdues per deteriorament de crèdits per les activitats 0,00  0,00  

Dotació a la provisió per a operacions de les activitats 0,00  0,00  

Reversió del deteriorament de crèdits per les activitats 0,00  0,00  

Excés de provisió per les activitats 0,00  0,00  

TOTAL -10.083,08  -73.189,65  

 
 

1.17.4. IMPORT DE LA VENDA DE BÉNS I PRESTACIÓ DE SERVEIS PRODUÏTS PER 
PERMUTA DE BÉNS NO MONETARIS I SERVEIS 

 
No hi ha saldo per aquest apartat en el compte de resultats d’aquest exercici. 
 

1.17.5. DETALL DE LA PARTIDA D’ ALTRES RESULTATS 

No tenim ni ingressos ni despeses excepcions, ni el present exercici ni el passat. 
 
 

1.17.6. INGRESSOS DE PROMOCIONS, PATROCINADORS I COL·LABORACIONS 

 
Veure punt 1.15 de la present memòria. 

 

1.17.7. TRANSACCIONS EFECTUADES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES 

 
No hi ha entitats del grup o associades. 
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1.18. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 
Correspon a la provisió que cobreix el passiu meritat pel dret a una paga de caràcter extraordinari per 
permanència a partir del moment en que compleixin 25 anys del servei a l’Entitat. (Veure nota 1.6.m). 
 
El moviment que hi ha hagut durant l’exercici per cada provisió reconeguda, en el Passiu del Balanç, ha estat 
el següent: 
 

PARTIDA DEL BALANÇ 
SALDO  

31-08-2019 ALTES BAIXES 
SALDO  

31-08-2020 

Obligacions per prestacions personal 27.346,52  18.222,50  0,00  45.569,02  

TOTAL 27.346,52  18.222,50  0,00  45.569,02  

 
La Fundació reconeix com a provisió per retribucions al personal a llarg termini, la diferència entre el valor 
actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als compromisos amb 
els que es liquidaran les obligacions. 
 
Els criteris de valoració són: 
 
Es considera per tots els treballadors que han complert 15 anys d’antiguitat cobraran paga de caràcter 
extraordinari per permanència al complir 25 anys d’antiguitat a l’entitat, a excepció dels que es jubilin abans. 
 
 

1.19. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUÀRIES 

1.19.1. DOTACIÓ FUNDACIONAL 

 
Actius corrents que formen part de la dotació fundacional durant el present exercici i l’anterior: 
 

Detall Valor comptable Descripció 

Tresoreria 12.000,00 Comptes  corrents 

TOTALS 12.000,00   
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1.19.2. FINALITATS FUNDACIONALS 

 
Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment 
de les finalitats. 
 

DESCRIPCIÓ 2018-2019 2019-2020 

      

INGRESSOS BRUTS 4.127.318,13  4.191.023,77  

Ingressos per les activitats 4.031.208,71  4.091.098,03  

Treballs realitzats per l’entitat pel seu actiu 0,00    

Altres ingressos de les activitats 95.959,53  99.925,74  

Excés de provisions 0,00  0,00  

Excés deterioraments 0,00  0,00  

Resultat positiu per alienacions 0,00  0,00  

Ingressos excepcionals 0,00  0,00  

Ingressos financers 149,89  0,00  

      

DESPESES NECESSÀRIES 12.318,21  15.469,73  

Despeses financeres 12.188,39  15.253,14  

Variació valor raonable instruments financers 0,00  0,00  

Diferències de canvi 62,82  96,59  

Deterior. I resultat.alienació instruments 
financers 

67,00  120,00  

      

TOTAL INGRESSOS COMPUTABLES 4.114.999,92  4.175.554,04  

      

DESPESES I INVERSIONS ACTIVITAT 
FUNDACIONAL 

    

Ajuts concedits i altres despeses 268.189,61  150.487,68  

Aprovisionaments 121.613,57  29.895,00  

Despeses de personal 915.361,35  1.259.016,41  

Altres despeses d’explotació 2.562.716,47  2.640.883,58  

Excès provisions 0,00  0,00  

Resultat negatiu d’alienacions 70,37  0,00  

Adquisicions d’immobilitzat que no està 
subvencionat 

35.897,98  46.437,26  

TOTAL ASSIGNACIÓ FUNDACIONAL 3.903.849,35  4.126.719,93  

  
 
Determinació del destí dels ingressos a finalitats fundacionals tal com legalment està establert:  
 

Exercici 
Ingressos 

computables 

% destinat a 
finalitats 

fundacionals 

Despesa a destinar a 
activitats 

fundacionals 

Despesa destinada a 
activitats 

fundacionals 
Diferència 

2016-2017 3.313.385,06 70% 2.319.369,54 3.188.452,19 -869.082,65 

2017-2018 3.482.686,54 70% 2.437.880,58 3.300.775,11 -862.894,53 

2018-2019 4.114.999,92 70% 2.880.499,94 3.903.849,35 
-

1.023.349,41 

2018-2019 4.175.554,04 70% 2.922.887,83 4.126.719,93 
-

1.203.832,10 
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1.19.3. COMPLIMENT DE FINALITATS FUNDACIONALS 

 
Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més del 70% dels seus ingressos a finalitats 
fundacionals, amb la qual cosa ha complert amb allò que s’estableix legalment. 

1.19.4. ESTAT DEL PLA PER APLICAR RECURSOS PENDENTS D’EXERCICIS 
ANTERIORS 

 
No hi ha recursos pendents d’aplicar d’exercicis anteriors. 
 
 

1.20. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 
Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que afecti aquests comptes anuals. 
 
 

1.21. OPERACIONS AMB PARTS VINCULANTS 

 
Al llarg d’aquest exercici no s’ha realitzat cap pagament a cap membre del patronat d’aquesta fundació. Dins 
de l’exercici 2019-2020 tampoc se’n va realitzar cap. A continuació es detallen les operacions i saldos amb la 
Universitat de Girona: 
 

OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  

ALTRES 
PARTS 

VINCULADES 
2018-2019 

ALTRES 
PARTS 

VINCULADES 
2019-2020 

Prestació de serveis 102.369,59  76.007,46  

Recepció de serveis -251.837,12  -336.752,75  

Ingressos de lloguers 92.000,00  92.000,00  

Subvencions rebudes 0,00  2.345,60  

Ajuts atorgats i beques 125.000,00  118.393,01  

   

SALDOS PENDENTS AMB PARTS VINCULADES 

ALTRES 
PARTS 

VINCULADES 
 2018-2019 

ALTRES 
PARTS 

VINCULADES 
 2019-2020 

B) ACTIU CORRENT     

 - Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 35.790,72  81.214,29  

      

D) PASSIU NO CORRENT     

3- CREDITORS PER ACTIVITATS I ALTRES COMPTES A 
PAGAR 

    

- Creditors varis 174.328,91  175.225,95  

 
La FUdGIF com a mitja propi de la UdG, té l’encàrrec de gestionar: les activitats de formació continuada de 
la UdG (màsters, postgrau i activitats de formació continuada) i els cursos d’estiu de la UdG. Els superàvits 
que aquestes activitats generen. Periòdicament la fundació els liquida a la UdG.  
 
Els imports liquidats els dos darrers anys per aquest concepte són els següents: curs  2018-19:  77.840,99€ i 
curs 2019-20:  422.790,18€. 
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1.22. ALTRA INFORMACIÓ 

1.22.1. NOMBRE MITJÀ DE PERSONES OCUPADES EN EL CURS DE L’EXERCICI, 
DISTRIBUÏT PER CATEGORIES I DESGLOSSAT PER SEXES 

 
El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, és el següent: 
 

 
 

 Cap Superior Cap Secció Professor 
Tècnics  
en Oficis 

Oficial  
Primera 

Auxiliars 

 

Curs 
acadèmic 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones TOTAL 

2018-2019 0 1 1 1 1,87 3,35 0 4 3 9,58 0,29 1,02 26,11 

2019-2020 0 1 1,95 4,87 0,16 1,62 1,77 2,31 1,13 12,76 0,026 0,9 28,50 

 

1.22.2. COMPONENTS DE L’ÒRGAN DE GOVERN 

 

President: Sr. Joaquim Salvi i Mas, rector de la UdG.  

 

Vicepresidenta: Sra. Rosa Núria Aleixandre i Cerarols, presidenta del Consell Social de la UdG. 

  

Secretari: Sr. Josep Maria Serra i Bonet, vicerector de Docència i Planificació Acadèmica de la UdG. 

 

Vocals: 

Sr. Xavier Casas i Roqué, secretari general de la UGT. 

Sra. Elena Ribera i Garijo, gerent de la UdG.  

Sr. Bartomeu Compte i Masmitjà, secretari general de Comissions Obreres (fins al 12/07/2020). 

Sra. Belén López i Sánchez, secretària general de Comissions Obreres (a partir del 13/07/2020). 

Sra. M. Àngels Planas i Crous, representant de la Diputació de Girona. 

Sr. Ernest Plana i Larrouse, representant de la FOEG. 

Sr. Jaume Fàbrega i Vila, representant de la Cambra de Comerç (fins al 24/02/2020). 

Sra. Mariona Serra i Pagès, representant de la Cambra de Comerç (a partir del 25/02/2020). 

Sr. Manuel Ibarz i Casadevall, membre del Consell Social de la UdG.  

 

Directora general: Sra. Pilar Marquès i Gou 
 

 

1.22.3. TRAMITACIÓ D’AUTORITZACIONS AL PROTECTORAT 

 
No hi ha tramitades autoritzacions al protectorat per cap tipus d’operacions. 

1.22.4. RETRIBUCIÓ DELS AUDITORS  

 

D’acord amb allò que estipula la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els honoraris meritats per l’auditoria de 

l’exercici 2019/2020 han estat de 7901,30 €, mentre que l’any 2018/2019 van ser de 7.792,40 €. 
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1.22.5. CODI DE CONDUCTA D’INVERSIONS FINANCERES 

 
El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de  conducta de les entitats sense afany de lucre per 
la realització d’inversions financeres, acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que s’han d’ajustar les inversions 
financeres temporals en base a l’esmentada normativa. 
 
L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en compte: 
1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s’han realitzat en valors en l’àmbit de 
supervisió de la CNMV. 
2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren inversions financeres temporals qualsevol inversió en 
instruments financeres, amb excepció de les inversions que estiguin subjectes a restriccions de lliure 
disposició per virtut del títol fundacional, dels estatus de l’entitat o de la normativa que li sigui d’aplicació; i 
la part del patrimoni de l’entitat que provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per donants o per 
associats amb subjecció a requisits de no disposició o amb vocació de permanència. Així mateix, es 
consideren instruments financers el recollits en l’Annex d’Instruments financers compresos en l’article 2 de 
la Llei del Mercat de Valors. 
 
Selecció d’inversions: 
Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre la seguretat, liquidesa i rendibilitat 
que ofereixen les diferents possibilitats d’inversió, atenent les condicions del mercat en el moment de la 
contractació. 
 
D’altra banda, l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i duració dels passius i les previsions de 
tresoreria, també es diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb l’objecte de preservar la 
liquidesa de les inversions, l’Entitat porta a terme les seves inversions en valors o instruments financers 
negociats en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació, i la inversió en institucions d’inversió 
col·lectiva amb reemborsament diari harmonitzades a nivell europeu o equivalents. Finalment, la política 
d’inversió dona especial importància a la preservació del capital. 
 
L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, futurs i opcions, excepte que aquests 
fossin amb la finalitat de cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 
 

 
 

1.23. OPERACIONS AMB GARANTIA 

 
Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions dels impostos no poden considerar-se definitives fins 
que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció 
legal. 
 
A la data de formulació d’aquesta memòria els diferents impostos als quals està subjecta la Fundació no han 
estat inspeccionats, i no hi ha, segons els Patrons, contingències significatives que puguin derivar-se de la 
revisió dels exercicis oberts a inspecció. 
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1.24. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

EXERCICI 2018-2019 Formació 
Rend. cap. mob.i 

immobiliari 
TOTAL 

INGRESSOS 4.035.125,05 92.193,08 4.127.318,13 

Ingressos prestació de serveis 3.935.586,78  0,00  3.935.586,78  

Subvencions, donacions 95.621,93  0,00  95.621,93  

Ingressos financers 0,00  149,89  149,89  

Altres ingressos 3.916,34  0,00  3.916,34  

Ingressos de lloguers 0,00  92.043,19  92.043,19  

Subv. en capital trasp. a rtats. exercici 0,00  0,00  0,00  

Ingressos excepcionals 0,00  0,00  0,00  

        

DESPESES D’ACTIVITAT 3.937.088,03 0,00 3.937.088,03 

Ajuts monetaris 268.189,61 0,00  268.189,61 

Variació existències 121.613,57  0,00  121.613,57 

Ràpels  0,00 0,00  0,00 

Sous, salaris i assimilats  693.538,36 0,00  693.538,36 

Indemnitzacions 3.627,77 0,00  3.627,77 

Seguretat social a càrrec de la Fundació 212.547,59 0,00  212.547,59 

Altres despeses socials 5.647,63 0,00  5.647,63 

Dotacions amortitzacions d’immobilitzat 56.818,45 0,00  56.818,45 

Arrendaments  152.870,35 0,00  152.870,35 

Reparació i conservació 18.617,81 0,00  18.617,81 

Serveis de professionals independents 1.523.314,34 0,00  1.523.314,34 

Primes d’assegurances 13.265,47 0,00  13.265,47 

Publicitat 58.685,08 0,00  58.685,08 

Altres serveis 785.173,76 0,00  785.173,76 

Tributs 706,58 0,00  706,58 

Despeses financeres i diferències de canvi i 
altres 

12.251,21 0,00  12.251,21 

Altres resultats 67,00 0,00  67,00 

Pèrdues, deterioraments i variac.op.actats 10.153,45 0,00  10.153,45 

        

RESULTAT EXERCICI 98.037,02 92.193,08 190.230,10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
56 

EXERCICI 2019-2020 Formació 
Rend. cap. mob.i 

immobiliari 
TOTAL 

INGRESSOS 4.099.023,77 92.000,00 4.191.023,77 

Ingressos prestació de serveis 4.056.377,52  0,00  4.056.377,52  

Subvencions, donacions 34.720,51  0,00  34.720,51  

Ingressos financers 0,00  0,00  0,00  

Altres ingressos 7.925,74  0,00  7.925,74  

Ingressos de lloguers 0,00  92.000,00  92.000,00  

Subv. en capital trasp. a rtats. exercici 0,00  0,00  0,00  

Ingressos excepcionals 0,00  0,00  0,00  

        

DESPESES D’ACTIVITAT 4.154.702,13 0,00 4.154.702,13 

Ajuts monetaris 150.487,68   150.487,68 

Variació existències 29.895,00    29.895,00 

Ràpels  0,00   0,00 

Sous, salaris i assimilats  931.923,57   931.923,57 

Indemnitzacions 30.286,10   30.286,10 

Seguretat social a càrrec de la Fundació 290.927,99   290.927,99 

Altres despeses socials 5.878,75   5.878,75 

Dotacions amortitzacions d’immobilitzat 58.949,73   58.949,73 

Arrendaments  121.625,08   121.625,08 

Reparació i conservació 8.701,17   8.701,17 

Serveis de professionals independents 1.459.704,35   1.459.704,35 

Primes d’assegurances 10.725,16   10.725,16 

Publicitat 60.307,84   60.307,84 

Altres serveis 906.444,68   906.444,68 

Tributs 185,65   185,65 

Despeses financeres i diferències de canvi 15.469,73   15.469,73 

Pèrdues, deterioraments i variac.op.actats 73.189,65   73.189,65 

        

RESULTAT EXERCICI -55.678,36 92.000,00 36.321,64 

 
A judici dels membres del Patronat, no hi ha cap altra qüestió per destacar que faci conèixer i justifiqui el 
compliment de les finalitats fundacionals i preceptes legals. 
 
 
A Girona, el 2 de novembre de 2020 queden formulats els comptes anuals de la Fundació Universitat de 
Girona: Innovació i Formació, que són signats pel secretari de la Fundació amb el vistiplau del president. 

 
 

El secretari 

Josep Maria Serra Bonet 

 

 

Vistiplau del president 

Joaquim Salvi Mas 

 


