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                  Saldos al

Notes a la 
Núm. dels Comptes A   C   T   I   U memòria 31-dic-21 31-dic-20

A) ACTIU NO CORRENT 5.249,98 7.330,24

I. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 8 0,00 0,00
202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives 0,00 0,00
206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00
208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuitament 0,00 0,00
200,201, 203, 205, 4. Altres immobilitzats intangibles 0,00 0,00
(2800), (2801), (2803)

(2805), (2900), (2901)

(2903), (2905)

209 5. Acomptes

II. IMMOBILITZAT MATERIAL 5 5.049,98 7.330,24
210, 211, (2801), (2910) 1. Terrenys i construccions 0,00 0,00

(2911)

212, 213, 214, (2812), 2. Instal·lacions, maquinària i utillatge 5.049,98 7.330,24
(2813), (2814), (2912),

(2913), (2914)

215, 216, (2815), (2816) 3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 0,00 0,00
(2915), (2916)

217, 218, (2817), (2818) 4. Altre immobilitzat material 0,00 0,00
(2917), (2918)

219 5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 0,00 0,00

VI. INVERSIONS FINANCERES A LLARG TERMINI 7 200,00 0,00

2405, 250, (2495), (259) 1. Instruments de patrimoni 200,00 0,00
(2935), (296)

2425, 252, 253, 254, 2. Crèdits a tercers 0,00 0,00

(2955), (298)

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute 0,00 0,00
255, 258, 26 4. Altres actius financers 0,00 0,00

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

B) ACTIU CORRENT 675.061,87 576.855,14

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, I. EXISTÈNCIES

(39), 407

II. USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS DE LES ACTIVITATS 0,00 0,00

I ALTRES COMPTES A COBRAR 10 118.909,32 74.717,99
440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 0,00 0,00
443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 0,00 0,00
444 3. Patrocinadors 0,00 0,00
445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors 42.953,20 24,20

460, 464, 544 5. Personal 0,61 0,00
4709 6. Actius per impost corrent 0,00 0,00
4700, 4707, 4708, 471, 472 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 75.955,51 74.693,79

473

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00

IV. INVERSIONS FINANCERES A CURT TERMINI 10 0,00 0,00
5305, 540, (5395), (549), 1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00
(5935), (596)

5325, 5345, 542, 543, 547, 2. Crèdits a tercers 0,00 0,00
(5955), (598)

5315, 5335, 541, 546, (5945) 3. Valors representatius de deute 0,00 0,00
(597)

5355, 545, 548, 551, 5525 4. Altres actius financers 0,00 0,00
554, 5590, 565, 566

480, 567 V. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

VI. EFECTIU I ALTRES ACTIUS LÍQUIDS EQUIVALENTS 10 556.152,55 502.137,15
570, 572, 574 1. Tresoreria 556.152,55 502.137,15
576 2. Altres actius líquids equivalents

Total   A C T I U 680.311,85 584.185,38

Les Notes 1 a la 20 descrites a la Memòria formant part d'aquest Balanç de situacio-Actiu.
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                  Saldos al

Notes a la 
Núm. dels Comptes P A T R I M O N I  N E T  I  P A S S I U memòria 31-dic-21 31-dic-20

A) PATRIMONI NET 670.033,89 563.498,37

A-1. FONS PROPIS 12 197.695,60 197.695,60
I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIALS 30.000,00 30.000,00

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials 30.000,00 30.000,00
(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar 0,00 0,00

102 II. FONS ESPECIALS

III. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS 167.695,60 167.695,60
120 1. Romanent 167.695,60 167.695,60
121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00

124 IV. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ EN ACTIVITATS ESTATUTÀRIES 0,00 0,00

129 V. EXCEDENT DE L'EXERCICI (POSITIU O NEGATIU) 0,00 0,00

118 VI. APORTACIONS PER A COMPENSAR PÈRDUES 0,00 0,00

A-2. SUBVENCIOS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS I
ALTRES AJUSTAMENTS 13 472.338,29 365.802,77

130 1. Subvencions oficials de capital 0,00 0,00
131 2. Donacions i llegats de capital 0,00 0,00
132 3. Altres subvencions, donacions i llegats 472.338,29 365.802,77
137 4. Ingressos fiscals a distribuir 0,00 0,00

B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

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

II. DEUTES A LLARG TERMINI 0,00 0,00

1603, 1604, 1613, 1614M III. DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A LLARG TERMINI 0,00 0,00
1623, 1624, 1633, 1634

479 IV. PASSIUS PER IMPOST DIFERIT 0,00 0,00

181 V. PERIODIFICACIONS A LLARG TERMINI 0,00 0,00

C. PASSIU CORRENT 10.277,96 20.687,01

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

II. DEUTES A CURT TERMINI 11 0,00 -41,08

5103, 5104, 5113, 5114, III. DEUTES AMB ENTITATS DEL GRUP I ASSOCIADES A CURT TERMINI 0,00 0,00
5123, 5124, 5133, 5134,

5143, 5144, 5523, 5524
5563, 5564

IV. CREDITORS PER ACTIVITAS I ALTRES COMPTES A PAGAR 11 10.277,96 20.728,09
400, 401, 403, 404, 405, 1. Proveïdors 3.196,16 7.095,32
(406)

41 2. Creditors varis 0,00 0,00
465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00
475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 

Administracions Públiques 7.081,80 13.632,77
448 5. Acomtpes d'usuaris 0,00 0,00

485, 566 V. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 0,00 0,00

Total   P A S S I U 680.311,85 584.185,38

Les Notes 1 a la 20 descrites a la Memòria formant part d'aquest Balanç de situacio-Patrimoni Net i Passiu.  
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                  Saldos al

Notes a la 
Núm. dels Comptes COMPTE DE RESULTATS memòria 31-dic-21 31-dic-20

1. INGRESSOS PER LES ACTIVITATS 15 270.179,26 281.800,36
700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis 28.485,28 73.128,30
721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00
722, 723 c) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 0,00 0,00
724 d) Subvencions oficials a les activitats 241.693,98 208.672,06
728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats 0,00 0,00
727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici

incorporats al resultat de l'exercici 0,00 0,00
(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

5. APROVISIONAMENTS -12.178,93 -3.524,07
(600), (601), (602), 606, a) Consums i deteriorament d'existències 0,00 0,00
609, 61, (6931), (6932)

(6933), 7931, 7932, 7933

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats -12.178,93 -3.524,07

6. ALTRES INGRESSOS DE LES ACTIVITATS 0,00 0,00
752 a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00
751, 753, 754, 755. 759 b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

(64) 7. DESPESES DE PERSONAL 15 -194.458,55 -215.859,43

8. ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -61.136,63 -58.484,90
a) Serveis exteriors -61.048,63 -58.379,90

(620) a.1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00
(621) a.2) Arrendaments i cànons 0,00 0,00
(622) a.3) Reparacions i conservació -360,82 0,00
(623) a.4) Serveis professionals independents -18.528,49 -16.079,35
(624) a.5) Transports -439,69 0,00
(625) a.6) Primes d'assegurances 0,00 0,00
(626) a.7) Serveis bancaris -264,66 -141,93
(627) a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -21.807,40 -144,20
(628) a.9) Subministraments 0,00 0,00
(629) a.10) Altres serveis -19.647,57 -42.014,42
(631), (634), 636, 639 b) Tributs -88,00 -105,00
(655), (694), (695), 794, c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
7954 operacions de les activitats 0,00 0,00
(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat 5 -2.280,26 -3.930,16

(678), 778 13. Altres resultats -124,89 -1,80

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 0,00 0,00

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

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

II) RESULTAT FINANCER 0,00 0,00

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 0,00 0,00

(6300), 6301, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis 14 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 0,00 0,00

Les Notes 1 a la 20 descrites a la Memòria formant part d'aquest Compte de Pèrdues i guanys.  
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Total Pendents de 

desemborsar

Excedents 

d’e ercici 
anteriors

Excedents pendents 

de destinar a les 

finalitats 

estatutàries

Excedent de 

l’e ercici
Aportacions per 

a compensar 

pèrdues

Subvencions, 

donacions i 

llegats rebuts

Total

A. Saldo final de l'any 2019 30.000,00 - 47.685,01 - 120.010,59 - 410.254,83 607.950,43

I. Ajustos per canvi de criteri 2019 - - - - - - - -

II. Ajustos per errors 2019 - - - - - - - -

B. Saldo ajustat, inici de l’an  30.000,00 - 47.685,01 - 120.010,59 - 410.254,83 607.950,43

I. Excedent de l'exercici - - - - 0,00 - - -

II. Total ingressos i despeses reconguts en el 

patrimoni net

- - - - - - - -

III. Operacions de patrimoni net:

1. Augments de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials

- - - - - - - -

2. (Reducció de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials)

- - - - - - - -

3. Conversió de passius financers en 

patrimoni net (condonació de deutes)

- - - - - - - -

4. Altres operacions - - - - - - - -

IV. Altres operacions del patrimoni net - - 120.010,59 - -120.010,59 - -44.452,06 -

C. Saldo final de l'any 2020 30.000,00 - 167.695,60 - 0,00 - 365.802,77 563.498,37

I. Ajustos per canvi de criteri 2020 - - - - - - - -

II. Ajustos per errors 2020 - - - - - - - -

D. Saldo ajustat, inici de l’an  30.000,00 - 167.695,60 - 0,00 - 365.802,77 563.498,37

I. Excedent de l'exercici - - - - 0,00 - - -

II. Total ingressos i despeses reconguts en el 

patrimoni net

- - - - - - - -

III. Operacions de patrimoni net:

1. Augments de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials

- - - - - - - -

2. (Reducció de fons dotacionals/fons 

socials/fons especials)

- - - - - - - -

3. Conversió de passius financers en 

patrimoni net (condonació de deutes)

- - - - - - - -

4. Altres operacions - - - - - - - -

IV. Altres operacions del patrimoni net - - - - 0,00 - 106.535,52 -

E. Saldo final de l'any 2021 30.000,00 - 167.695,60 - 0,00 - 472.338,29 670.033,89

Les Notes 1 a la 20 formant descrites a la Memòria forman part d'aquest Estat de canvis en el patrimoni net

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL  DE DESEMBRE DE  I 

Fons





FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO 
Alcalde Rovira Roure, 191 

Campus Universitari d’Agrónoms de Lleida 
25198 – Lleida 

N.I.F.: G-25628926 
 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA 

 

 

 

 

DE L’1/01/21 AL 31/12/21 
 

 

 

 

 



FUNDACIÓ CENTRE DE RECERCA EN AGROTECNOLOGIA AGROTECNIO 
Alcalde Rovira Roure, 191 

Campus Universitari d’Agrónoms de Lleida 
25198 – Lleida 

N.I.F.: G-25628926 
 

8 

 

1.–  NATURALESA I ACTIVITAT DE L’ENTITAT  
 
 
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  alimentaria i la formació especialitzada en el camp agroalimentari”. 
 
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. 
 
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 politiques 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. A 
l’annex 1 s’incorpora l’activitat desenvolupada per la Fundació durant l’any 2021. 
 
La Fundació en el desenvolupament de la seva activitat promou les condicions d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes. 
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2.–  BASES DE PRESENTACIÓ 
 
1. Imatge fidel 
 
La Fundació ha preparat i formulat els Comptes Anuals Abreujats, a partir dels registres comptables, 
i s’han elaborat atenent als principis i pràctiques previstes en la normativa que li és d’aplicació, per 
tal d’obtenir LA IMATGE FIDEL del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les seves 
operacions. 
 
L’exercici anual, al que fan referència els Comptes Anuals Abreujats, correspon al període comprès 
entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021. 
 
 
2. Principis comptables 
 
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. En aquest sentit 
s’ha considerat, tal i com es manifesta a la Nota 18, el principi d’entitat en funcionament, en la seva 
màxima aplicació, de tal forma que les activitats de la Fundació s’han de considerar continuades 
amb el pas del temps. 
 
 
3. Comparació de la informació 
 
Per tal de facilitar la comparació de les diferents partides reflectides en el Balanç de Situació 
Abreujat i en el Compte de Pèrdues i Guanys  Abreujats de l’exercici actual amb l’anterior, es 
presenten també els imports corresponents a 2020, adaptant-se les dades dels dos exercicis a la 
normativa establerta, que li és d’aplicació. La informació és, en allò substancial, homogènia, i per 
tant comparable entre sí.  
 
4. Agrupació de partides. 
 

No s’han agrupat elements del Balanç de Situació Abreujat ni del Compte de Pèrdues i Guanys 
Abreujat, ni a l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures establertes 
en els models formals aplicats. 

 
5. Elements aplegats en vàries partides 
 
No s’han separat ni agrupat elements del Balanç de Situació Abreujats ni del Compte de Pèrdues i 
Guanys Abreujats (o de Resultats) de manera diferent a les estructures configurades en els models 
aplicats, que són els establerts formalment per la mateixa Direcció General de Dret i Entitats 
Jurídiques (DGDEJ), del Departament de Justícia. 
 
 
6.  Canvis en criteris Comptables 
 
Durant l’exercici al que corresponen els presents comptes anuals no s’han produït canvis en els 
criteris comptables respecte als aplicats en l’exercici anterior. 
 
7. Correcció d’errors. 
 
No s’han detectat errors comptables dins de l’any 2021 i l’any immediatament anterior. 
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3.-  APLICACIÓ DE RESULTATS  
 
L’aplicació del resultat de l’exercici 2021 i 2020 es presenta a continuació: 
 
 

  Exercici 2021 Exercici 2020 

 Base de repartiment   

     .  Excedent positiu de l’exercici 0,00 0,00 
        Total 0,00 0,00 
    
 Distribució   

     .  A romanent 0,00 0,00 

        Total 0,00 0,00 
 
 
4.-  NORMES DE VALORACIÓ  
 
Les normes i criteris comptables de valoració aplicats a les diferents partides són els següents: 
 
1. Immobilitzat intangible:  
 
La Fundació no té immobilitzats intangibles a 31 de desembre del 2021, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents 
 
 
2. Béns integrants del patrimoni històric i cultural: 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 
 
3. Immobilitzat material: 
 
Els béns compresos en l’immobilitzat material es reconeixen pel seu preu d’adquisició menys 
l’amortització acumulada i l’import acumulat de les pèrdues reconegudes. 
 
Així mateix, forma part del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor actual de les 
obligacions assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l’actiu 
esmentat sempre que aquestes obligacions donin lloc al registre de provisions. 
  
En els immobilitzats que necessitin un període de temps superior a un any per a estar en condicions 
d’ús, s’inclou en el preu d’adquisició les despeses financeres que s’hagin meritat abans de la posada 
en condicions de funcionament de l’immobilitzat material i que hagin estat girades pel proveïdor o 
que corresponguin a préstecs o a un altre tipus de finançament aliè. 
 
El preu d’adquisició inclou, a més de l’import facturat pel venedor després de deduir qualsevol 
descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals i directament relacionades que es 
produeixin fins a la seva posada en condicions de funcionament, inclosa la ubicació en el lloc i 
qualsevol altra condició necessària per a que pugui operar de la forma prevista; entre d’altres: 
despeses d’aplanament i enderroc, transport, drets, aranzelaris, assegurances, instal·lació, 
muntatge i altres similars. 
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Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns compresos en l’immobilitzat material 
s’incorporen a l’actiu com a major valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva 
capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o 
estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de baixa de l’inventari per haver estat 
substituïts. 
 
Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil estimada d’aquests, 
mentre que les despeses de manteniment recurrents es carreguen contra el compte de pèrdues i 
guanys durant l’exercici en què s’hi incorre. 
 
Amortització 
 
Les amortitzacions s’estableixen de manera sistemàtica i racional en funció de la vida útil dels béns i 
del seu valor residual, tenint en compte la depreciació que normalment experimenten pel seu 
funcionament, ús i gaudiment. 
 
S’amortitza de forma independent cada part d’un element de l’immobilitzat material que té un cost 
significatiu en relació amb el cost total de l’element i una vida útil diferent de la resta de l’element. 
Els canvis que, en el seu cas, es puguin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode 
d’amortització de l’actiu, es comptabilitzen com a canvis en les estimacions comptables, llevat que 
es tracti d’un error. 
 
Correccions valoratives 
 
Es produeix una pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material quan el 
seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest darrer com el major import entre 
el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.  
 
A aquests efectes, almenys al tancament de l’exercici, la Fundació avalua si hi ha indicis que algun 
immobilitzat material pugui estar deteriorat, cas en el qual s’estima el seu import recuperable, 
efectuant les correccions valoratives que corresponguin. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament dels elements de l’immobilitzat material, així com la 
seva reversió quan les circumstàncies que les van motivar desapareguin, es reconeixen com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats.  
 
Criteris sobre la determinació del cost dels treballs efectuat per la Fundació per al seu 
immobilitzat 
 
La Fundació no ha realitzat treballs per al seu propi immobilitzat, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
 
4. Inversions immobiliàries: 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries a 31 de desembre del 2021, per la qual cosa no és 
necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
 
5. Arrendaments:  
 
La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars, per la qual cosa 
no és necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
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6. Permutes:  
 
Durant l’exercici 2021 no s’han dut a terme operacions de permutes de caràcter comercial ni no 
comercial, per la qual cosa no és necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
 
7. Actius financers i passius financers:  
 
La valoració dels actius i passius financers es regeix per l’establert en la norma 10ª de les normes de 
registre i valoració per a les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda del Pla de 
Comptabilitat de les Fundacions i Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
7.1 Actius financers 
 
Reconeixement 
 
La Fundació reconeix un actiu financer en el balanç quan es converteixi en una part obligada del 
contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Valoració 
 
Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Actius financers a cost amortitzat 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers (usuaris i deutors diversos) 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: actius financers que tot i no tractant-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, inclou 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 dotacionals, fons socials i fons especials. 
 
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 crèdits al personal, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents 
sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, 
es  valoren pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui 
significatiu. 
 
Posteriorment, els actius 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. 
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Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries sempre que hi 
hagi evidència objectiva que el valor de l’actiu financer s’ha deteriorat com a resultat d’un o més fets 
que hagin tingut lloc després del seu reconeixement inicial i que ocasionin una reducció o retard en 
els fluxos d’efectiu futurs estimats, que poden ser motivats per la insolvència del deutor. 
 
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers, és la diferència entre el seu valor 
en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que generaran, descomptats al 
tipus d’interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial.  
Per als actius financers a tipus d’interès variable, s’utilitza el tipus d’interès efectiu que correspongui 
a la data de tancament dels comptes anuals d’acord amb les condicions contractuals.  
 
Si escau, com a substitut del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’utilitza el valor de cotització de 
l’actiu, sempre que aquest valor sigui suficientment fiable com per a considerar-lo representatiu del 
valor que pogués recuperar l’entitat. 
 
Les correccions valoratives per deteriorament, així com la seva reversió quan l’import de la pèrdua 
disminuís per causes relacionades amb un fet posterior, es reconeixen com una despesa o un 
ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 
 
La reversió del deteriorament té com a límit el valor en llibres del crèdit que estaria reconegut en la 
data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor. 
 
 
Actius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té actius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
 
Actius financers a cost 
 
La Fundació no té actius financers a cost, per la qual cosa no és necessari incloure les normes de 
valoració corresponents. 
 
Baixa 
 
Es dona de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan expiren els seus drets derivats o s’hagi 
cedit la seva titularitat, sempre que el cedent s’hagi desprès dels riscos i beneficis significatius 
inherents a la propietat de l’actiu. 
  
En les operacions de cessió en les quals d’acord amb l’anterior, no sigui procedent donar de baixa 
l’actiu financer es registra addicionalment el passiu financer derivat dels imports rebuts. 
 
 
7.2 Passius financers 
 
La Fundació reconeix un passiu financer en el seu balanç quan es converteixi en una part obligada 
del contracte o negoci jurídic conforme a les seves disposicions. 
 
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, es classifiquen en: 
 
Passius financers a cost amortitzat. 
 
En aquesta categoria es classifiquen els: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats (proveïdors, beneficiaris i altres creditors): passius 
financers que s’originen en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’entitat, i 
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b) Dèbits per operacions no derivades de les activitats: passius financers que, no tractant-se 
d’instruments derivats, no tenen origen en les activitats de l’entitat. 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, que equival al 
valor raonable de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin 
directament atribuïbles; no obstant això, aquests últims, així com les comissions financeres que es 
carreguin a l’entitat quan s’originin els deutes amb tercers, es poden registrar en el compte de 
resultats en el moment del seu reconeixement inicial. 
 
No obstant l’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, així com les fiances i 
els desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l’import dels quals s’esperi pagar a 
curt termini, es poden valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos 
d’efectiu no sigui significatiu. 
 
Posteriorment, 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. 
 
 
Passius financers mantinguts per a negociar 
 
La Fundació no té passius financers mantinguts per a negociar, per la qual cosa no és necessari 
incloure les normes de valoració corresponents. 
 
Baixa  
 
Es 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 sorgeixi. De la mateixa manera es registra una modificació 
substancial de les condicions actuals d’un passiu financer. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que es dona de baixa 
i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles es reconeix en el compte 
de resultats de l’exercici en què tingui lloc. 
 
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.  
El cost amortitzat del passiu financer es determina aplicant el tipus d’interès efectiu, que és aquell 
que iguali el valor en llibres del passiu financer en la data de modificació amb els fluxos d’efectiu a 
pagar segons les noves condicions. 
 
A aquests efectes, les condicions dels contractes es consideren substancialment diferents quan el 
valor actual dels fluxos d’efectiu del nou passiu financer, incloses les comissions netes cobrades o 
pagades, sigui diferent, almenys en un deu per cent del valor actual dels fluxos d’efectiu romanents 
del passiu financer original, actualitzats ambdós al tipus d’interès efectiu d’aquest darrer 
 
 
8. Existències:  
 
La Fundació no té existències a 31 de desembre del 2021, per la qual cosa no és necessari incloure 
les normes de valoració corresponents. 
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9. Impost sobre Societats 

 
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. 
 
 
10.  Ingressos i Despeses 
 
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”. 
 
 
11.  Provisions per a pensions i obligacions similars:  
 
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l’import necessari per 
cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, i es registren els ajustaments que sorgeixin per 
l’actualització financera de la provisió com una despesa financera conforme es vagin meritant. 
 
 
12.  Elements patrimonials de naturalesa mediambiental: 
 
La Fundació no té elements patrimonials de naturalesa mediambiental a 31 de desembre del 2021, 
per la qual cosa no és necessari incloure les normes de valoració corresponents. 
 
 
13. Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal: 
  
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d’ordre social obligatòries o 
voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o 
havers variables i les seves despeses associades. 
 
La Fundació no té compromisos per pensions ni altres obligacions posteriors a la jubilació. 

 
 
14.  Subvencions, donacions i llegats: 
 
Reconeixement 
 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment, amb caràcter 
general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es  reconeixent en el compte de 
resultats com a ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les 
despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 
 
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, donacions i llegats no 
reintegrables rebuts directament per incrementar el fons dotacional o el fons social de l’entitat, o per 
a compensar dèficits d’exercicis anteriors, no constitueixen ingressos, i es registren directament en 
els fons propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es tracti.  
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Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a 
passius de l’entitat fins que adquireixin la condició de no reintegrables. 
 
A aquests efectes, es considera no reintegrable quan hi ha un acord individualitzat de concessió de 
la subvenció, donació o llegat a favor de l’entitat, s’han complert les condicions establertes per a la 
seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció, donació o llegat. 

 
Valoració 

 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import 
concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé rebut, 
referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement. 
 
Criteris d’imputació a resultats 

 
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 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) Quan es concedeixen per a adquirir actius o cancel·lar passius, es poden distingir els següents 

casos: 
 

- Actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions immobiliàries: s’imputen com a 
ingressos de l’exercici en proporció a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període 
per als elements esmentats o, si s’escau, quan es produeix la seva alienació, correcció 
valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 

 
- Existències que no s’obtinguin com a conseqüència d’un ràpel comercial: s’imputen com a 

ingressos de l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en balanç. 

 
- Actius financers: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix la seva 

alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 
 

- Cancel·lació de deutes: s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es produeix aquesta 
cancel·lació, llevat quan s’atorguen en relació amb un finançament específic, cas en el qual 
la imputació es realitza en funció de l’element finançat. 

 
d) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat específica s’imputen com a 

ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 

 
15. Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades: 
 
Amb caràcter general, les operacions entre entitats vinculades es comptabilitzen en el moment inicial 
pel seu valor raonable. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les 
corresponents normes. 
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5.-   IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
La composició de l’Immobilitzat material, a 31 de desembre de 2021 i a 31 desembre de 2020, i les 
variacions produïdes durant els exercicis 2021 i 2020, són les següents: 
 
Exercici 2021: 

 
Estat de moviments de l’immobilitzat 

material 
Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Maquinaria 
Utillatge 
Mobiliari 
Equips informàtics 

17.690,06 
4.371,52 

18.149,41 
2.470,55 

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

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

17.690,06 
4.371,52 

18.149,41 
2.470,55 

Total 42.681,54 0,00 0,00 42.681,54 
 

Amortització acumulada 
Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Maquinaria 
Utillatge 
Mobiliari 
Equips informàtics 

11.044,19 
3.934,15 

18.149,41 
2.223,55 

1.769,01 
437,15 

0,00 
74,10 

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

12.813,20 
4.371,30 

18.149,41 
2.297,65 

Total amortització acumulada 35.351,30 2.280,26 0,00 37.631,56 
 

Valor comptable 7.330,24   5.049,98 
 
Exercici 2020: 

 
Estat de moviments de l’immobilitzat 

material 
Saldo 
Inicial 

Altes i 
traspassos 

Baixes i 
traspassos 

Saldo 
Final 

Maquinaria 
Utillatge 
Mobiliari 
Equips informàtics 

15.215,06 
4.371,52 

18.149,41 
2.470,55 

2.475,00 
0,00 
0,00 
0,00 

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

17.690,06 
4.371,52 

18.149,41 
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 
Utillatge 
Mobiliari 
Equips informàtics 

9.239,71 
3.059,77 

16.334,69 
2.786,97 

1.804,48 
874,38 

1.814,72 
-563,42 

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

11.044,19 
3.934,15 

18.149,41 
2.223,55 

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

Valor comptable 8.785,40   7.330,24 
 
 
Els coeficients d’amortització aplicats sobre els grups d’elements de l’immobilitzat material, durant 
l’any 2021 i 2020  han estat els següents: 
 

Element % Amortització 
Maquinaria 
Utillatge 
Mobiliari 
Equips processos d’informació 

10% 
10% 
10% 

10-25% 
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A 31 de desembre de 2020 i 2021 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 i 2021, els elements totalment amortitzats que 
corresponen al capítol de mobiliari ho eren per un import de 18.149,41 euros i 18.149,41 euros, 
respectivament. Així mateix els corresponen al capítol de Altres instal·lacions i utillatge ho eren per 
un import de 0,00 euros i 4.371,52 euros, a 31 de desembre de 2020 i 2021, respectivament. 
 
La Fundació no té inversions en immobilitzat material fora del territori de Catalunya. 
 
No s’han capitalitzat les despeses financeres, per no haver-ho requerit les inversions realitzades en 
immobilitzat material, ja que en cap ocasió el període de posada en marxa dels actius adquirits 
superaven els 12 mesos. 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per deterioracions de valor de 
l’immobilitzat material. 
 
Dins de l’immobilitzat material no hi figura cap bé que no estigui afecte a l’explotació. 
 
Els béns de l’immobilitzat material de la Fundació no es troben afectes a garanties ni a reversió 
alguna. 
 
Durant l’exercici no s’ha rebut cap subvenció, donació o llegat relacionat amb l’immobilitzat material. 
 
La Fundació no té compromisos ferms de compra d’elements d’immobilitzat material, ni 
compromisos ferms de venda de béns d’immobilitzat material. 
 
 
6-. INVERSIONS INMOBILIARIES 
 
La Fundació no té inversions immobiliàries. 
 
 
7.  BÉNS INTEGRATS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural. 
 
 
8.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
La Fundació no té immobilitzats intangibles a 31 de desembre del 2021 i 2020. 
 
 
9-.ARRENDAMENTS 
 
La Fundació no té contractes d’arrendament financer ni altres operacions similars. 
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10-. ACTIUS FINANCERS 
 
El valor en llibres de les diverses categories d’actius financers assenyalats en la norma de registre i 
valoració novena, llevat de les inversions en patrimoni d’entitats del grup, multigrup i associades és 
el següent: 
 

Categories 

Instruments financers a llarg termini 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius de 

deute 

Crèdits, derivats i 
altres Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Actius financers a cost 
amortitzat  200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

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

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

Total 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 

 

Categories 

Instruments financers a curt termini 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats i altres Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Actius financers a cost 
amortitzat  0,00 0,00 0,00 0,00 599.106,36 502.161,35 599.106,36 502.161,35 

Actius financers 
mantinguts per a 
negociar 

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

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 599.106,36 502.161,35 599.106,36 502.161,35 

 
En aquest detall no s’inclou els comptes a cobrar amb Administracions públiques, d’acord amb allò 
establert per l’ICAC. 
 
Durant l’exercici no s’ha produït cap deteriorament de valor originat pel risc de crèdit. 
 
L’estat de moviments de la partida de l’actiu del balanç Usuaris, patrocinadors i deutors de les 
activitats i altres comptes a cobrar de l’exercici 2021 i 2020 ha estat el següent (no inclou el saldo 
amb les administracions públiques): 
 
Estat de moviments Usuaris, patrocinadors i deutors de les 

activitats i altres comptes a cobrar 
Import   2021 Import   2020 

- Saldo a l’iniciï de l’exercici  
      (+) Augments  

(-) Reduccions 
- Saldo final de l’exercici  

24,20 
117.929,61 
-75.000,00 
42.953,81 

24,20 
79,712,81 

-79.712,81 
24,20 

 
El detall dels usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar a 31 de 
desembre de 2021 i a 31 de desembre de 2020 és el següent:  
 

Detall Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar  

2021 2020 

Clients 
Personal 
Altres crèdits amb les Administracions Públiques 

42.953,20 
0,61 

5.955,51 

24,20 
0,00 

4.693,79 
Altres crèdits amb altres Administracions Públiques (Nota 13) 70.000,00 70.000,00 
Total 118.909,32 74.717,99 
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La Fundació no afronta litigis ni embargaments que afectin de manera significativa els actius 
financers. 
 
 
11-. PASSIUS FINANCERS 
 
El valor en llibres de les diverses categories de passius financers assenyalats en la norma de 
registre i valoració desena és el següent: 
 
 

Categories 
Instruments financers a llarg termini 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Derivats 
Altres 

Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Passius financers a cost 
amortitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

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

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Categories 
Instruments financers a curt termini 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Derivats 
Altres 

Total 

 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Passius financers a cost 
amortitzat 0,00 -41,08 3.196,16 7.095,32 3.196,16 7.054,24 

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

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

Total 0,00 -41,08 3.196,16 7.095,32 3.196,16 7.054,24 
 
En aquest detall no s’inclou els comptes a pagar amb Administracions públiques, d’acord amb allò 
establert per l’ICAC. 
 
El detall de crèdits a curt termini a 31 de desembre de 2021 i a 31 desembre de 2020 és següent: 
 
Crèdits a curt termini Import 2021 Import 2020 
Creditors 
H.P. Creditora per conceptes fiscals 
Organismes Seguretat Social Creditora 

3.196,16 
3.786,30 
3.295,50 

7.095,32 
8.040,87 
5.591,90 

Total 10.277,96 20.728,09 
 
 
Els pagaments que realitza la Fundació als seus proveïdors i creditors compleix els terminis 
establerts per la llei 15/2010 del 5 de juliol per la que s’estableixen mesures de lluita contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 
Altres informacions: 

 L’Entitat no té disposades línies de descompte. 
 L’Entitat a 31.12.20 i 31.12.21 no té pòlisses de crèdit concedides. 
 L’Entitat no té deutes amb garantia real. 
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12-. FONS PROPIS 
 
Durant el 2020 i 2021, no hi hagut moviment, donat que el resultat ha estat de zero euros.  
 
13.-  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
El detall de les subvencions pendents de traspassar a resultat, a 31 de desembre de 2020 i 2021, és 
el següent: 
 
Subvencions i donacions d’explotació 2020 

Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris 70.000,00 

Universitat de Lleida  35.000,00 

Universitat de Lleida 126.014,00 

Altres subvencions 134.788,77 

Total 365.802,77 

 
 
Subvencions i donacions d’explotació 2021 

Agencia de Gestió d’Ajuts Universitaris 70.000,00 

Universitat de Lleida  31.500,00 

Universitat de Lleida 126.014,00 

Overheads-UdL 42.929,00 

Altres subvencions 131.895,29 

Subvenció IRTA 70.000,00 

Total 472.338,29 

 
 
14.-  SITUACIÓ FISCAL 
 
Segons s’ha exposat a la NOTA 4.9 la Fundació està acollida a la Llei 49/2002, pel que gaudeix del 
Règim Fiscal especial i, en conseqüència, no tributa per l’Impost sobre Societats. 
 
 
15.-  INGRESSOS I DESPESES 
 

a) Ingressos 

Els ingressos de la Fundació que tenen l’origen en subvencions atorgades, i s’imputen a resultats de 
manera correlacionada amb les despeses associades amb la subvenció. 

Durant aquest any s’han generat ingressos per la prestació de serveis per part de treballadors de la 
Fundació a altres entitats.  

Les subvencions i donacions rebudes durant l’exercici 2021 i 2020 imputades a resultats i 
destinades en la seva totalitat a la realització de les activitats de l’exercici 2021 i 2020 han estat les 
següents: 
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Subvencions i donacions d’explotació 2021 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-Programa Ramón y Cajal 53.720,00 

Institut de recerca i tecnologia agroalimentàries 70.000,00 

Universitat de Lleida-Overheads 70.000,00 

Altres subvencions traspassades a resultats 6.393,48 

Altres ingressos de patrocinadors 41.580,50 

Total subvenciones oficials traspassades a les activitats 241.693,98 

 
 
Subvencions i donacions d’explotació 2020 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-Programa Ramón y Cajal 53.720,00 

Institut de recerca i tecnologia agroalimentàries 70.000,00 

Universitat de Lleida-Overheads 40.000,00 

Altres subvencions traspassades a resultats 44.452,06 

Altres ingressos de patrocinadors 500,00 

Total subvenciones oficials traspassades a les activitats 208.672,06 

  

No hi han hagut vendes de béns ni prestacions de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis. 

No s’han generat resultats fora de l’activitat normal de la Fundació. 

 

b) Despeses 

Les despeses de personal de l’exercici 2021 i 2020 han estat les següents: 

Despeses de personal 2021 2020 

Sous i salaris 
Indemnitzacions 
Càrregues Socials 

141.600,80 
8.024,42 

44.833,33 

164.317,75 
1.211,52 

50.330,16 
Total Despeses de personal 194.458,55 215.859,43 

Les despeses de personal s’han reduït degut a la finalització dels contractes postdoctorals portats a 
terme per la Fundació. 

 

No hi han hagut despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació.  

 

Durant l’exercici la Fundació no ha comptabilitzat despeses pel concepte de pèrdues, deteriorament i 
variació de les provisions per operacions de les activitats. 

 

No hi ha hagut transaccions efectuades en moneda estrangera. 
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16-. PROVISIONS I CONTINGENCIES 
 
La Fundació no ha cregut necessari fer cap provisió durant el 2020 ni el 2021. 
 
17.-  APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS 
 
La dotació fundacional inicial de l’any 2006 fou de 30.000,00 €, aportats pels fundadors per parts 
iguals. 
 
No hi ha hagut ni increments ni disminucions del fons fundacional durant l’exercici. 
 
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. 
 
Tots els recursos generats durant l’exercici 2021 i 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 al menys 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: 
 

Concepte 2021 2020 

Despeses de l’exercici 270.179,26 281.800,56 
Extraordinaris -124,89 -2,00 
Serveis Gestoria, Auditoria i altres -61.048,63 -58.379,90 
Tributs -88,00 -105,00 
Despeses financeres 0 0 
Despeses en finalitats de la fundació 208.917,74 223.313,66 
     
Despeses de l’exercici 270.179,26 281.800,56 
Despeses en finalitats de la fundació 208.917,74 223.313,66 
Diferència 61.261,52 58.486,90 

     
Ingressos de l’exercici 270.179,26 281.800,56 
Diferència 61.261,52 58.486,90 
Base del 70% 208.917,74 223.313,66 
Càlcul del 70% 146.242,42 156.319,56 
     
Despeses en finalitats de la fundació 208.917,74 223.313,66 
Mínim a aplicar 146.242,42 156.319,56 
(Superàvit) Dèficit -62.675,32 -66.994,10 

La Fundació té un període de 4 anys per cobrir la deficiència, si es cau, d’aplicació d’ingressos a 
activitats fundacionals.  

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
Els fets posteriors al tancament amb efecte al resultat de l’exercici han estat recollits en els Comptes 
Anuals Abreujats d’acord amb les normes de valoració aplicades per la Fundació. 
 
Posteriorment al tancament no s’ha produït cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de la 
Fundació reflectida en aquests Comptes Anuals Abreujats. 
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Finalment, ressaltar que els membres de la Patronat de la Fundació estan realitzant una supervisió 
constant de l'evolució de la situació referida a la pandèmia de la Covid-19, per tal d'afrontar amb 
garanties els eventuals impactes, tant financers com no financers, que puguin produir-se. 
 
Per tot això, la Fundació entén que la informació ja subministrada reflexa suficientment la imatge 
fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats. 
 

19-. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Durant l’exercici 2021 i 2020 els patrons de la Fundació no han rebut cap retribució, ni beneficis 
socials, ni bestretes, ni crèdits. 
 
No existeix cap obligació contreta en matèria de pensions o pagaments de primers d’assegurances 
de vida entre la Fundació i els seus patrons. 
 
Durant el 2021, la Universitat de Lleida ha transferit a la Fundació Centre de Recerca en 
Agrotecnologia Agrotecnio l’import de 70.000,00 en concepte dels “overheads” que aquesta ha rebut 
per projectes gestionats per la Universitat de Lleida i que són de la Fundació. Per altra banda, al 
exercici 2021, ha meritat un import de subvención de l’IRTA de 70.000,00 euros. (Veure Nota 15). 
 
Així mateix a 31 de desembre de 2021 i 2020 la Fundació mantenia un compte a cobrar de 
42.953,20 i 24,20 euros, respectivament, amb l’esmentada universitat. 

20-.  ALTRA INFORMACIÓ 
 
El nombre mitjà de persones ocupades en el curs dels exercicis 2021 i 2020, distribuït per categories 
i desglossat per sexes ha estat el següent: 
 
 

Categoria 2021 2020 
 Dones Homes Dones Homes 

Aux. Administratiu 0,80 1,00 0,50 1.00 
Personal de laboratori 1,00 3,25 1,85 1,85 
Total 1,80 4,25 2,35 3,83 
 

Per altra banda, els honoraris els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes meritats per 
part de l’auditor de la Fundació a l’exercici 2021, han estat de 1.825,00 euros (1.775,00 euros en 
l’exercici 2020). No s’han meritat honoraris per altres serveis, ni per una empresa del mateix grup o 
vinculada amb l’auditor.  
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Annex 1. Activitats desenvolupades per la Fundació. 
 
 
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 la Fundació 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 129.070,00 CHF. 

Aquest conveni es va signar l’any 2018 i té una durada de 4 anys.  
 

L’empresa Pig Improvement Company, ha donat el 14 de maig de 2021, la quantitat de 

19.980,5 euros per donar suport a la investigació continuada de l'investigador Roger Ros-

Freixedes, en l'àmbit de la “Implementació d'estratègies d'imputació de genotips en 
programes de cria porcina”.  
 

 

 

 

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. 




