
MEMÒRIA ECONÒMICA 

de la FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA, AGROTECNIO 

De l’1/01/20  al 31/12/20 

(En compliment del que es disposa en: 

- l’Art. 3.10è de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, i 

- l’Art. 3 del R. Decret 1270/2003, de 10 d’octubre). 



FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO G-25628926 

2/9 

1. ACTIVITATS I RÈGIM JURÍDIC DE LA FUNDACIÓ.

La Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO està classificada com a entitat 

sense ànim de lucre. La seva finalitat és d’interès general i el seu àmbit d’actuació es troba 

principalment dins del territori de Catalunya. 

La Fundació està domiciliada a l’Avinguda Rovira Roure,  191 - 25198 LLEIDA. 

Està, doncs, subjecte a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya i 

a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu N.I.F. és G25628926.  

L’objecte social de la Fundació és, segons es fa constar en els seus nous estatuts, “ la promoció, 

el desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca de l’excel·lència en l’àmbit de la 

tecnologia agroramadera i alimentària i la formació especialitzada en el camp agroalimentari”. 

D’acord amb els seus estatuts, per aconseguir-ho realitzarà les següents funcions: 

a) Identificar i promoure la recerca en l’àmbit agroramader i alimentari, impulsant la més

estreta interrelació entre la recerca, el desenvolupament tecnològic i la transferència de 

coneixement.  

b) Estimular la col·laboració interdisciplinària entre els diferents grups de recerca i amb

d’altres institucions i entitats, públiques o privades de l’àmbit de les ciències, mediambient, 

salut i tecnologies agroalimentàries.  

c) Promoure el finançament de les activitats fundacionals i dur a terme, individual o en

col·laboració amb d’altres institucions o entitats, la gestió del procés de la recerca que es porti 

a terme a les institucions i entitats que formen part de la Fundació, mitjançant l’obtenció i 

aplicació dels fons que obtingui la Fundació i l’ordenació dels seus recursos físics, humans i 

econòmics.  

d) Produir i difondre a la societat els avenços científics, així com facilitar la innovació i

transferència de tecnologia al sector productiu. 

e) Promoure la docència i la formació especialitzada d’investigadors, tècnics, personal de

suport i professors. 

f) Concedir beques, borses d’estudi i d’altres ajuts econòmics per a la realització de treballs

d’investigació i estades en laboratoris propis o d’altres centres i institucions nacionals i 

estrangers, i per a l’adquisició i manteniment d’aparellatge i utillatge de recerca.  
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g) Donar suport a la recerca dels investigadors i grups de recerca de Lleida per tal de potenciar

llur activitat científica. 

h) Participar en les polítiques de coordinació de la recerca en agrotecnologia de Catalunya,

projectes de recerca i xarxes d’excel·lència d’àmbit nacional i internacional. 

i) En general, qualsevol altra relativa a la gestió o prestació de serveis científics, tècnics i

econòmics de suport a la recerca. 

Els beneficiaris de la Fundació són les persones físiques i jurídiques que gaudiran dels 

descobriments que faci l’Entitat en la mesura que contribueixin els objectius de la Fundació.  

La Fundació en el desenvolupament de la seva activitat promou les condicions d’igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre dones i homes. 

2. IDENTIFICACIÓ DE RENDES (Art. 3.1.a del R. Decret 1270/2003).

2.1 Normativa d’aplicació. 

Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Fundació són els 

establerts per la legislació vigent, en particular el Pla General de Comptabilitat i la seva 

adaptació sectorial a les Entitats no Lucratives, la normativa emanada des de l’I.C.A.C. i el Pla 

de Comptabilitat de les fundacions i associacions catalanes, segons Decret 259/2008, de 23 de 

desembre. 

La Fundació està acollida a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Règim Fiscal de les Entitats 

sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge”, en reunir tots els requisits 

exigits – especialment a l’art. 3 – per l’esmentada Llei i el Reial Decret 1270/2003, de 11 

d’octubre.  

En virtut, doncs, de l’aplicació de l’esmentada Llei i del corresponent Reglament, la Fundació 

està parcialment exempta de tributació per l’Impost sobre Societats, sense que això exclogui 

el compliment de les obligacions amb la seva presentació anual a Hisenda. Segons aquest 

règim, l’Entitat gaudeix de l’exempció de l’Impost sobre beneficis pels resultats obtinguts 

durant l’exercici derivats de les activitats que constitueixen el seu objecte social, així com pels 

increments patrimonials derivats tant d’adquisicions com de transaccions a títol lucratiu, 

sempre que uns i altres s’obtinguin en compliment del seu objecte o finalitat específica. 
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2.2 Distribució de despeses i ingressos. 

Donades les característiques i l’activitat que du a terme l’Entitat (vegeu la Nota 1), en virtut 

de l’article 6 punt 1 lletres b i c, punt 2, punt 3, i de l’article 7 punt 3 de la Llei 49/2002, totes 

les rendes i ingressos de la Fundació estan exempts de tributar. 

Els ingressos i despeses es reflecteixen en el Compte de Pèrdues i Guanys Abreujat (o de 

Resultats) d’acord amb els principis i normes comptables vigents, seguint especialment els 

principis “de meritació”, “de correlació d’ingressos i despeses” i “de no compensació”.  

A més, es distingeixen en ingressos i despeses d’explotació i financers. L’acumulació del 

resultat d’explotació i del financer esdevé el “Resultat del exercici procedent d’operacions 

continuades”. 

Així mateix, tant els ingressos com les despeses s’imputen a l’única activitat de la fundació i, 
per tant, són d’aplicació directa.  

En la Nota 3 (següent) es mostra el Compte de Resultats de l’exercici. 

3. IDENTIFICACIÓ D’INGRESSOS, DESPESES I INVERSIONS DE L’ACTIVITAT (Art. 3.1.b).

3.1 Ingressos i despeses. 

El detall dels Ingressos i Despeses de la Fundació, comptabilitzats segons la seva 

naturalesa, d’acord amb les característiques exposades a la Nota 1, es mostra en el 

quadre següent: 
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Activitats fundacionals TOTAL TOTAL TOTAL

Articles 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 EXEMPTES NO EXEMPTES

INGRESSOS 281.800,56 281.800,56 0,00 281.800,56

Ingressos per prestació de serveis 73.128,30 73.128,30 0,00 73.128,30

Ingressos de patroc. i col·laboracions 500,00 500,00 0,00 500,00

Ingressos per subvencions 208.172,06 208.172,06 0,00 208.172,06

Ingressos Excepcionals 0,20 0,20 0,00 0,20

DESPESES 281.800,56 281.800,56 0,00 281.800,56

Treballs externs 3.524,07 3.524,07 0,00 3.524,07

Despeses de personal 215.859,43 215.859,43 0,00 215.859,43

Amortització inmob. 3.930,16 3.930,16 0,00 3.930,16

Serveis i suministraments 58.379,90 58.379,90 0,00 58.379,90

Tributs 105,00 105,00 0,00 105,00

Despeses excepcionals 2,00 2,00 0,00 2,00

TOTAL INGRESSOS MENYS DESPESES 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSIONS -111.338,22 -111.338,22 0,00 -111.338,22

IMMOB. MATERIAL 2.475,00 2.475,00 0,00 2.475,00

INMOB. FINANCERES -113.813,22 -113.813,22 0,00 -113.813,22

RENDES EXEMPTES RENDES NO EXEMPTES



FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO G-25628926 

6/9 

3.2 Inversions. 

Els quadres següents mostren tant els moviments i composició de l’Immobilitzat material a 

31.12.20, com el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 2020 i el seu 

acumulat: 

 

A 31 de desembre de 2019 i 2020 els elements totalment amortitzats que corresponen al 

capítol d’Equips informàtics ho eren per un valor de 1.729,55 i 1.729,55 euros, 

respectivament. I addicionalment, a 31 de desembre de 2020, els elements totalment 

amortitzats que corresponen al capítol de mobiliari ho eren per un import de 18.149,41 euros. 

Dins de l’immobilitzat material no hi figura cap bé que no estigui afecte a l’explotació. 

La Fundació no té inversions immobiliàries, i no disposa de béns integrants del patrimoni 

cultural ni d’immobilitzat intangible a 31.12.20.  

4. CRITERIS I FORMA DE CÀLCUL DE RENDES I INGRESSOS I L’APLICACIÓ CORRESPONENT

(Art 3.1.c).

Tots els béns de que disposa la Fundació i que es recullen en l’actiu del balanç es destinen a la 

realització de les finalitats fundacionals de la Fundació.  

Estat de moviments de

l'immobilitzat material
Saldo Inicial

Altes i

traspassos

Baixes i

traspassos
Saldo Final

Maquinaria 15.215,06 2475,00 0,00 17.690,06

Utillatge 4.371,52 0,00 0,00 4.371,52

Mobiliari 18.149,41 0,00 0,00 18.149,41

Equips informàtics 2.470,55 0,00 0,00 2.470,55

Total 40.206,54 2.475,00 0,00 42.681,54

Amortització acumulada Saldo Inicial
Altes i 

traspassos

Baixes i 

traspassos
Saldo Final

Maquinaria 9.239,71 1.804,48 0,00 11.044,19

Utillatge 3.059,77 874,38 0,00 3.934,15

Mobiliari 16.334,69 1.814,72 0,00 18.149,41

Equips informàtics 2.786,97 -563,42 0,00 2.223,55

Total amortització acumulada 31.421,14 3.930,16 0,00 35.351,30

Valor contable 8.785,40 7.330,24
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Tots els recursos generats durant l’exercici 2020 s’han dedicat a la realització de les finalitats 

fundacionals de la Fundació.  

La Fundació ha de destinar a la realització de les seves finalitats almenys el 70 per cent de les 

rendes i ingressos obtinguts per l'Entitat en el termini legalment establert i el càlcul pel qual 

es determina si s’ha destinat a les finalitats fundacionals el percentatge legalment establert 

és el següent: 

5. RETRIBUCIONS DINERÀRIES O EN ESPÈCIE DELS PATRONS O REPRESENTANTS

(Art.3.1.d).

Durant l’exercici 2020 i 2019 els patrons de la Fundació no han rebut cap retribució, ni 

beneficis socials, ni bestretes, ni crèdits. Tampoc no existeix cap obligació contreta en matèria 

de pensions o pagaments de primes d’assegurances de vida entre la fundació i els membres 

del patronat. 

Concepte 2020

Despeses de l'exercici 281.800,56 

Extraordinaris -2,00 

Serveis Gestoria, Auditoria i altres -58.379,90 

Tributs -105,00 

Despeses financeres 0,00 

Despeses en finalitats de la fundació 223.313,66 

Despeses de l'exercici 281.800,56 

Despeses en finalitats de la fundació 223.313,66 

Diferència 58.486,90 

Ingressos de l'exercici 281.800,56 

Diferència -58.486,90 

Base del 70% 223.313,66 

Càlcul del 70% 156.319,56 

Despeses en finalitats de la fundació 223.313,66 

Mínim a aplicar 156.319,56 

Dèficit 66.994,10 
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6. PERCENTATGE DE PARTICIPACIÓ QUE POSSEEIX L’ENTITAT EN SOCIETATS MERCANTILS

(Art. 3.1.e).

L’entitat no té participació de cap mena en entitats mercantils. 

7. RETRIBUCIONS DELS PATRONS COM A REPRESENTANTS DE L’ENTITAT EN LES

SOCIETATS MERCANTILS PARTICIPADES (Art. 3.1.f ).

L’entitat no té representants en cap entitat mercantil. 

8. CONVENIS  DE COLABORACIÓ EMPRESARIAL (Art. 3.1.g).

Durant l’exercici, l’entitat té signat un conveni de col·laboració empresarial en activitats 

d’interès general, que ve regulat en l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 

règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.  

Es tracta d’un acord de col·laboració entre Agrotecnio i l’empresa suïssa EIDGENOESSISCHE 

FORSCHUNGSANSTALT WSL, per dur a terme un projecte sobre el canvi climàtic en el qual els 

imports es destinaran al personal contractat i al material emprat en el projecte i la quantia 

destinada en el total del conveni es de 129,070 CHF. Aquest conveni es va signar l’any 2018 i 

té una durada de 4 anys.  

9. ACTIVITATS PRIORITÀRIES DE MECENATGE (Art. 3.1.h).

Durant l’exercici, l’entitat no ha desenvolupat cap activitat de les considerades prioritàries de 

mecenatge, segons l’article 22 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les 

entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
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10. PREVISIÓ ESTATUTÀRIA DEL DESTÍ DEL PATRIMONI EN CAS DE DISSOLUCIÓ DE

L’ENTITAT. (Art.3.1.i).

Els Estatuts de la fundació, en el seu article 40, diuen literalment:  

“ Article 40. -Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni – Liquidació dels actius i 

passius. 

40.1.- La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de 

conformitat amb l’establert en l’article 28 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat. 

40.2.- La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el 

Patronat, els liquidadors , si n’hi ha, o , subsidiàriament, el Protectorat.  

40.3.- Es destinarà a l’Administració de la Generalitat, en la seva condició d’entitat pública 

sense ànim de lucre, com a mínim, la part del patrimoni resultant de la liquidació que resulti 

proporcional a les transferències, donacions i aportacions realitzades per l’Administració de la 

Generalitat o les entitats del seu sector públic respecte del total de les rebudes per la fundació, 

per tal de destinar-la a activitats o finalitats anàlogues”. 

Signat: Ignacio Romagosa 

Director 

Fundació Centre de Recerca en Agrotecnologia, AGROTECNIO 

Lleida, 21 de juliol de 2021 
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