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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 

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

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, 
de noves professional i de reptes emergents.

246 activitats
· 88 màsters i postgraus (36,0%)
· 125 especialització (50,6%)
· 22 cursos d’estiu (9,0%)
· 7 cursos d’idiomes (2,8%)
· 4 jornades i congressos (1,6%)

Total de matrícules de les activitats

2018-2019: 3.932
2017-2018: 3.273
2016-2017: 3.576
2015-2016: 3.382
2014-2015: 2.776

3.932 matriculats
· Màsters: 741 (18,9%)
· Postgraus: 634 (16,1%)
· Especialització: 1.759 (44,7%)
· Cursos d’estiu: 332 (8,4%)
· Idiomes: 138 (3,6%) 
· Jornades, congressos i seminaris: 328 (8,3%)

Tipus d’activitats de la fundació

a) 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

213 Cursos realitzats
· 45 màsters (21,1%)
· 25 diplomes de postgrau (11,7%)
· 18 cursos de postgrau (8,5%)
· 11 diplomes d’especialització (5,2%)
· 114 cursos d’especialització (53,5%)

Dels quals:
· Presencial: 116 (54,5%)
· Semipresencial: 84 (39,4%)
· Online: 13 (6,1%)

b) La Universitat a l’Estiu  

 22 cursos
 332  estudiants (80,1 % dones)
 40  docents (57,5 % dones)

Qualificació global dels cursos: 9,23
Satisfacció amb l’atenció rebuda: 9,33

Activitat Física i Esport

Administració Pública i Desenvolupament Local

5

9

2,3%

4,3%

Àmbits Total

Altres

Arts Visuals

Ciències Ambientals

Ciències de la Salut

Comunicació i Màrqueting

Desenvolupament Sostenible

Empresa, Economia i Dret

Enginyeria i Arquitectura

Humanitats i Ciències Socials

Psicologia i Educació

Turisme i Hostaleria

2

5

1

38

7

2

26

34

21

43

20

0,9%

2,3%

0,5%

17,8%

3,3%

0,9%

12,2%

16,0%

9,9%

20,2%

9,4%
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Àmbits de les activitats:
Psicologia i Educació 59,1%
Comunicació i Màrqueting 13,6%
Humanitats i Ciències Socials 9,1%
Ciències de la Salut 13,6%
Activitat Física i Esport 4,5%

c) Idiomes

• Exàmens oficials d’anglès | Cambridge English Exams

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és, des de l’any 
2015, centre examinador oficial de Cambridge Assessment English, i és 
l’encarregada de la gestió dels exàmens de Cambridge de la Universitat 
de Girona. La Fundació, com a centre autoritzat Cambridge English Exam 
Centre ES448, 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

78 Convocatòries d’exàmens >> 2.010 inscrits

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 
(trilingüisme en funció de la comunitat autònoma) a les escoles, així com 
fomentar l’aprenentatge de la llengua anglesa en els 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 Starter, A1 Movers i A2 Flyers, A2 Key for Schools, B1 Preliminary 
for Shcools, B2 First for Shcools i C1 Advanced.

Per aquest motiu, la Fundació UdG estableix convenis de col·laboració 
amb els centres educatius per adherir-se al projecte NSP i actualment 
col·labora amb 28 centres educatius repartits per la província de Girona: 
12 centres de primària i 16 centres de secundària. A més a més, també 
col·labora amb 2 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 2018-
2019 es van dur a terme 5 cursos d’idiomes amb un total de 32 inscrits.

Seminaris d’idiomes per a professorat
“Trends in Teaching” Seminar: 35 inscrits
Seminari Cambridge English: 62 inscrits

Concursos

· Spelling Bee Competition: 40 inscrits

• Exàmens oficials d’espanyol | DELE (Instituto Cervantes)

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és, des de finals 
de l’any 2017, 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’Institut Cervantes 
en nom del Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya, i 
estan recollits ens els nivells del MCER.

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

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

Durant el curs acadèmic 2018-2019 es van dur a terme 9 cursos de 
preparació per a l’examen DELE A2.

10 Convocatòries d’exàmens >> 224 inscrits

d) Oficina de congressos 

Està orientada principalment a promotors 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 principal serveis que ofereix són:

· Assessorament personalitzat

· Creació i gestió de la pàgina web

· Inscripcions: 
- Full d’inscripció personalitzat
- Informació
- Pagaments amb targeta bancària, transferència i codi de barres

· Gestió econòmica:
- Ingressos: gestió de matrícules, subvencions i altres ingressos.
- Despeses

· Logística:
- Espais
- Proveïments
- Desplaçaments
- Altres

· Documentació, acreditacions i assistència

· Gestió de les comunicacions

Activitats gestionades el curs 2018-2019:

· Jornada d’Educació Sexual i Afectiva en l’Autisme, amb 134 inscripcions.
· Primeras Jornadas de Voluntariado Universitario, amb 69 inscripcions.
· Jornada Cuina i Producte (III Congrés Català de la Cuina a Girona), amb 

54 inscripcions.

1.3.3. Ajuts atorgats 

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.

Convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats:
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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.

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.  
 

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 
2018-19, 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: 

g) Canvis en criteris comptables:
No hi ha hagut canvis de criteris comptables durant el present exercici.

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

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:

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. 

1.4. Bases de presentació dels 
comptes anuals
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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. 

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.

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.

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 
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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 dóna 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 
dóna 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. 

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.

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 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 
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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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1.7. Immobilitzat material 

1.7.1. Anàlisi de moviments  
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:

1.7.2. Altra informació  
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements:

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.



23

c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, 
distingint entre construccions i resta d’elements:

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.

1.10. Immobilitzant intangible 

1.10.1. Anàlisi de moviments  
Les variacions enregistrades en aquest epígraf són les següents:
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1.10.2. Altra informació  
a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements:

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: 

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 Perelada de Girona.

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: 

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.

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:
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1.12.2. Correccions per deteriorament del valor 
originades pel risc de crèdit  

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
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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.
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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.

(*) El saldo d’aquest compte està compost de les següents partides: 

* Altres passius financers:  90.234,60 €
* Proveïdors:  51.074,76 €
* Creditors varis:  259.959,77 €
* Personal:  21.242,33 €
TOTAL 422.511,46€

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:

1.13.4. Informació sobre els terminis de pagament 
a proveïdors  
A continuació es detalla l’import total de pagaments realitzats als 
proveïdors en l’exercici (distingint els pagaments que han excedit 
els límits legals d’ajornament), el termini mig ponderat excedit de 
pagaments i el saldo pendent d’aquests pagament que, a data de 
tancament de l’exercici, acumulen un ajornament superior al termini legal 
de pagament:



30

1.14. Fons propis
Les variacions enregistrades en aquest epígraf durant l’exercici han estat 
les següents:

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

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 190.230,10 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%.
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CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE 
L’EXERCICI AMB LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS

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:

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:

El detall i import de la partida despeses de personal és el següent:
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Detall de la partida de Pèrdues, deterioraments i variació de les 
provisions per operacions de les activitats:

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

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.

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:

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.
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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:

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

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.

1.20.1. 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 2018-2019 tampoc se’n 
va realitzar cap. A continuació es detallen les operacions i saldos amb la 
Universitat de Girona:
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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. L’import d’aquests dins del curs 2017-2018 vam pujar 
a   154.185,88 € i en el curs 2018-19 a   77.840,99€.

1.21. Altra informació

1.21.1. 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:

1.21.2. 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 Serra i Bonet, vicerector de Política 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. 
Sra. Mª Àngels Planas i Crous, representant de la Diputació de Girona.
Sr. Ernest Plana i Larrouse, representat de la FOEG.
Sr. Jaume Fàbrega i Vila, representant de la Cambra de Comerç.
Sr. Manel Ibarz i Casadevall, membre del Consell Social de la UdG. 

Directora general:
Sra. Maria del Pilar Marquès Gou. 

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

1.22. 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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1.22.1. 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 2018/2019 han estat de 
7.520,15€, mentre que l’any 2017/2018 van ser de 7.381€.

1.22.2. Descripció de les entitats sotmeses a una 
unitat de decisió quan l’entitat sigui de major actiu  
Durant l’exercici al qual fa referència aquesta memòria, l’Entitat no 
pertany a cap unitat de decisió.

1.22.3. Descripció de les entitats sotmeses a una unitat 
de decisió quan l’entitat no sigui la de major actiu  
Durant l’exercici al qual fa referència aquesta memòria, l’Entitat no 
pertany a cap unitat de decisió.

1.22.4. 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 dóna 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).
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1.23. Informació segmentada
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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 14 de novembre de 2019 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
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