
FONS ESPECIAL MODOLELL-CALDERÓ 
 

En data 4 de maig de 2018 la Fundació Universitària Balmes, va acceptar l’herència de la 
Sra. Maria Victòria Modolell Trias. Els béns integrants de l’herència són els que es 
detallen a continuació i aquests es van integrar al Patrimoni de la Fundació en el cinquanta 
per cent del seu valor, atès que la Fundació Universitària Balmes era cohereva juntament 
amb Caritas Diocesana de Vic: 

 
Concepte 

Import global                             
(Valor herència) 

Import UVic-UCC 

Fons d'inversió 3.835.992,79 1.917.996,40 

Comptes corrents i xecs 527.024,32 263.512,16 

Participacions societat limitada (*) 1.029.476,59 514.738,30 

Immobles (*) 2.916.259,11 1.458.129,56 

Pagament factura tràmits Herència no inclosa en el 
llegat 

0,00 (1.773,23) 

Total 8.308.752,81                   4.152.603,17 

 
(*) Els immobles i un euro corresponent a una participació d’una societat 
limitada formen part del cabdal hereditari de forma indivisa amb la cohereva 
Caritas Diocesana de Vic i per aquest motiu es va constituir a aquests efectes, 
una comunitat ordinària entre ambdues entitats, establint la regulació de la 
mateixa de mutu acord entre les dues parts. 

 
La finalitat del fons, indicat així per la Sra. Modolell, és destinar els béns i/o el seu 
producte a ajudes i beques per als joves de la comarca d’Osona amb pocs recursos 
econòmics, perquè puguin seguir estudis universitaris. 

 
Per donar compliment als principis de transparència i eficiència en la gestió del patrimoni, 
la Fundació ha inclòs en la memòria dels comptes anuals 2018-19 -exercici anual 
finalitzat el dia 30 de juny de 2019-, dades rellevants pel que fa a l’administració del 
patrimoni del fons (inversions, rendiments, etc.), així com també dades rellevants pel que 
fa a l’aplicació dels rendiments (imports destinats a beques, persones beneficiàries, 
criteris d’atorgament, etc.) 
 

 
El detall de l’aplicació del rendiments per l’exercici 2018/19 és el següent: 
                           

Aplicació rendiments Fons Especial Import 

Beques atorgades exercici 2018/19 23.600,00 

Provisió noves beques 163.322,96 

TOTAL 186.922,96 

 



El detall de les beques atorgades per graus i nombre de beneficiaris de l’exercici 2018/19 
és el següent: 

 

Grau 
Nº 
Beneficiaris 

Import 
beca 

GRAU CIÈNCIES ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT 2 4.000,00 

GRAU MESTRE EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1 2.000,00 

GRAU EN EDUCACIÓ SOCIAL 1 2.000,00 

GRAU EN PUBLICITAT I REL. PÚBLIQUES 2015 1 2.000,00 

GRAU EN ENGINYERIA DE L'AUTOMOCIÓ 1 1.600,00 

GRAU EN MECATRÒNICA 1 2.000,00 

GRAU EN INFERMERIA 2015 1 2.000,00 

GRAU EN FISIOTERÀPIA 1 2.000,00 

GRAU EN TERÀPIA OCUPACIONAL 2 4.000,00 

GRAU EN MEDICINA 1 2.000,00 

TOTAL 12 23.600,00 

 
 

Els requisits de la Convocatòria de la Beca Social Modollel – Calderó per estudis de Grau 
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya Curs 2018/19 resumidament van 
ser: 
 

• Requisits generals: 
• Iniciar estudis en el curs acadèmic 2018-19 en qualsevol dels graus 

oficials impartits i coordinats per la UVic-UCC. 
• Tenir el domicili familiar i estar empadronat a la comarca d’Osona 

com a mínim els tres anys previs a la sol·licitud de la beca. 
• Tenir un màxim de 30 anys. 
• No estar en possessió d’un títol universitari del mateix nivell o 

superior al que correspon als estudis per als quals demana l’ajut, ni 
reunir els requisits legals per obtenir-lo. 

• En el cas dels estudiants estrangers no comunitaris, acreditar la 
condició de residents i cal que el sol·licitant i/o pare o mare, hagin 
treballat a Espanya durant l’any 2017. 

• En cas que un estudiant sigui beneficiari de més d’una beca 
compatible i la quantia de la totalitat dels ajuts superi la totalitat de 
la matrícula del curs acadèmic 2018-2019, l’estudiant tindrà 
l’obligació de retornar al Fons Modolell-Calderó la quantia rebuda 
en excés i per tant se li descomptarà dit import en el moment 
d’entregar-li l’ajut. En cas que aquest excés no li sigui descomptat 



automàticament l’estudiant es compromet a retornar l’import al 
Fons Modolell-Calderó.   

• Requisits acadèmics 
• Matricular-se en el curs 2018-2019 d’un mínim de 36 crèdits. 
• Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats, no es tindran en 

compte pel còmput del mínim de crèdits matriculats. 
 

• Requisits econòmics:  
- Per l’adjudicació de l’ajut és seguirà el procediment i s’aplicarà els 

llindars de renda i patrimoni establerts en aquest punt. Per tenir 
accés a l’ajut la renda de la unitat familiar de la persona sol·licitant 
no podrà superar els llindars següents: 
 

Famílies d’un membre ......................... 19.014,00 euros 

Famílies de dos membres ..................... 28.775,11 euros 

Famílies de tres membres ..................... 34.970,56 euros 

Famílies de quatre membres ................. 41.595,52 euros 

Famílies de cinc membres ..................... 46.485,96 euros 

Famílies de sis membres........................  50.180,00 euros 

Famílies de set membres ....................... 52.278,00 euros 

Famílies de vuit membres ..................... 55.812,00 euros 

 
A la comissió executiva de maig de 2018 es va acordar que la primera convocatòria de 
les Beques Modolell Calderó seria el curs 2018/19, d’aplicació al segon semestre, que la 
dotació econòmica consistiria en els rendiments dels actius del llegat de la Sra. Modolell 
i es va estimar en l’import de 100.000 euros aproximadament de cara al curs 2021/22.  
 
A 30 de juny de 2019 el saldo del fons és el que es detalla a continuació: 

 

Pel que fa a l’administració del patrimoni i altres dades relatives a la gestió i administració 
del patrimoni del Fons Especial Modolell-Calderó (Inversions immobiliàries, Negocis 
Conjunts, etc.) es poden consultar a la memòria dels comptes anuals de la UVic-UCC.   

Curs acadèmic Nº Beneficiaris Beques 
Rendiments  
curs 

Fons Beques 
Modolell-
Calderó 

2018/19 12 23.600,00 191.803,30 168.203,30 


