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 FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 DE JUNY DE 2021 I A 30 DE JUNY DE 2020 (en Euros) 

 

                     

ACTIU Nota 
Exercici  
2020/21 

Exercici  
2019/20 

            
A)  ACTIU NO CORRENT   46.095.395,67  39.760.456,81  
I. Immobilitzat intangible 8.1 4.058.873,37  4.313.019,00  
3. Propietat industrial   13.604,01  15.208,50  
5. Aplicacions informàtiques   118.284,21  171.939,42  
6. Altre immobilitzat intangible   3.878.095,16  4.120.426,08  
7. Acomptes     48.889,99  5.445,00  
II. Immobilitzat material 5.1 20.042.269,93  19.071.323,88  
1. Terrenys i béns naturals   4.094.611,30  4.094.611,30  
2. Construccions     12.067.166,22  11.058.945,62  
3. Instal.lacions tècniques   83.019,70  92.378,36  
4. Maquinària     1.267.838,45  1.200.289,61  
5. Altres instla.lacions i utillage   764.263,42  744.908,83  
6. Mobiliari     1.051.553,64  1.147.556,92  
7. Equips per a processaments d'informació   598.213,14  602.051,99  
8. Elements de transports   4.897,98  6.366,78  
9. Altres immobilitzat   61.928,82  67.486,56  

10. Immobilitzat en curs i acomptes   48.777,26  56.727,91  
III. Inversions immobiliàries  6 5.827.047,88  5.836.010,34  
1. Terrenys     2.327.945,23  2.327.945,23  
2. Construccions     3.499.102,65  3.508.065,11  

IV. Béns del patrimoni cultural 7  66.600,00  0,00  

5. Béns mobles     66.600,00  0,00  

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini   432.193,17  452.794,17  

1. Instruments de patrimoni  10.2.2 432.192,17  442.793,17  
2. Crèdits a entitats 10.1.1.1 1,00  10.001,00  

VI. Inversions financeres a llarg termini 10.1.1.1 15.668.411,32  10.087.309,42  
1. Instruments de patrimoni   21.184,00  21.184,00  
2. Crèdits a tercers   12.633.138,81  7.073.488,65  
5. Altres actius financers    3.014.088,51  2.992.636,77  
B) ACTIU CORRENT   14.706.046,13  13.539.359,28  
II. Existències   11 28.156,65  55.417,00  
6. Acomptes     28.156,65  55.417,00  

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

10.2.3 i 
10.1.1.2 

13.365.105,85  12.099.415,85  

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis   2.471.724,11  1.208.931,32  

2. Deutors, entitats de grup, associades i altres parts vinculades 24 797.189,39  446.993,21  

3. Patrocinadors     305.026,62  281.543,18  

4. Altres deutors     1.940,67  3.100,92  

5. Personal     45.840,38  8.450,80  
6. Actius per impost corrent   0,00  0,00  
7. Altres crèdits amb Administracions Públiques   9.743.384,68  10.150.396,42  

IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini   10.000,00  10.402,50  

2. Crèdits a entitats 10.1.1.2 10.000,00  10.402,50  

V. Inversions financeres a curt termini 10.1.1.2 18.437,52  25.583,20  
5. Altres actius financers (Dipòsits)   18.437,52  25.583,20  

VI. Periodificacions a curt termini 16.15 515.878,61  556.316,77  
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   768.467,50  792.223,96  
1. Tresoreria   768.467,50  792.223,96  
  TOTAL ACTIU (A + B)   60.801.441,80  53.299.816,09  
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 

BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 DE JUNY DE 2021 I A 30 DE JUNY DE 2020 (en Euros) 

 

PASSIU Nota 
Exercici  
2020/21 

Exercici  
2019/20 

            

A) PATRIMONI NET   32.951.355,24  29.098.264,74  

A-1) Fons Propis   13 7.983.177,75  7.759.047,07  

I. Fons dotacional o fons socials   3.428.340,96  3.428.340,96  

1. Fons dotacionals o fons socials   3.428.340,96  3.428.340,96  
II. Fons especials     4.152.603,67  4.152.603,67  
IV. Excedents d'exercicis anteriors   178.102,44  177.904,05  

1. Romanent     178.102,44  177.904,05  
VI. Excedent de l'exercici   224.130,68  198,39  

A-2) Ajustos per canvis de valor    (30.927,91) (41.331,37) 
II Operacions de cobertura  10.1.2.1 (30.927,91) (41.331,37) 

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14 24.999.105,40  21.380.549,04  

1. Subvencions oficials de capital   14.031.299,44  14.223.100,11  
2. Donacions i llegats de capital   1.390.013,37  1.372.383,30  
3. Altres subvencions, donacions i llegats   9.577.792,59  5.785.065,63  
B) PASSIU NO CORRENT    11.426.346,50  9.375.420,44  

II. Deutes a llarg termini 10.1.2.1 11.426.346,50  9.375.420,44  

1. Deutes amb entitats de Crédit   707.137,25  1.034.037,11  
3. Altres passius financers   10.719.209,25  8.341.383,33  
C) PASSIU CORRENT   16.423.740,06  14.826.130,91  

III. Deutes a curt termini 10.1.2.2 7.891.532,90  6.149.683,22  

1. Deutes amb entitats de Crédit   6.077.695,36  4.417.901,44  
3. Altres passius financers   1.813.837,54  1.731.781,78  
V. Creditors per activitats 10.1.2.2 7.264.427,09  7.323.539,18  

1. Proveïdors     955.136,52  998.533,39  
2. Proveïdors, entitats del grup i associades 24 9.682,55  2.935,14  
3. Creditors varis     1.412.046,14  256.398,44  
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)   3.727.135,34  4.998.771,13  
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques   1.159.919,10  1.064.865,32  
7. Acomptes d'usuaris   507,44  2.035,76  

VI. Periodificacions a curt termini 16.15 1.267.780,07  1.352.908,51  
  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)    60.801.441,80  53.299.816,09  
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 

COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI 2020/2021 I DE L’EXERCICI 2019/2020 (en Euros). 

 

 

  COMPTE DE RESULTATS Nota 
Saldo a 

30/06/2021 
Saldo a 

30/06/2020 

          
1 Ingressos per les activitats   40.095.489,24  37.989.110,72  
b) Prestació de serveis 16.14 26.813.626,01  25.820.415,51  
e) Subvencions oficials a les activitats 16.12 12.967.200,61  11.864.779,14  
f) Donacions i altres ingressos per a activitats 16.12 191.338,77  180.589,70  

g) 
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al 
resultat de l'exercici 

16.12 123.799,89  129.978,17  

h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 16.12 (476,04) (6.651,80) 
2. Ajuts concedits i altres despeses   (90.552,22) (32.544,30) 
a) Ajuts concedits 16.2 (83.171,04) (24.630,49) 

b) 
Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de 
membre de l'òrgan de govern 

  (7.381,18) (7.913,81) 

5. Aprovisionaments 16.3 (2.548.665,15) (1.943.998,39) 
a) Consum de béns destinats a les activitats   (248,84) 0,00  
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles   (1.047.403,24) (764.090,50) 
c) Treballs realitzats per altres entitats   (1.501.013,07) (1.179.907,89) 
6. Altres ingressos de les activitats 16.10 3.912.084,75  3.732.402,97  
a) Ingressos per arrendaments   165.251,75  162.590,45  
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   3.746.833,00  3.569.812,52  
7. Despeses de personal   (34.877.579,53) (33.927.218,12) 
a) Sous, salaris i assimilats   (26.848.953,82) (25.995.386,59) 
b) Càrregues socials 16.5 (8.028.625,71) (7.931.831,53) 
8. Altres despeses d'explotació   (5.351.149,27) (4.949.600,36) 
a) Serveis exteriors 16.4 (5.083.654,48) (4.794.925,84) 

a.2) Arrendaments i cànons   (176.231,86) (131.769,17) 
a.3) Reparacions i conservació   (1.867.261,65) (1.587.796,62) 
a.4) Serveis professionals independents   (1.223.322,43) (1.047.503,57) 
a.5) Transports   (9.819,44) (13.930,37) 
a.6) Primes d'assegurances   (72.786,12) (70.546,75) 
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   (424.566,40) (381.159,04) 
a.9) Subministraments   (522.985,78) (482.376,21) 

a.10) Altres serveis   (786.680,80) (1.079.844,11) 
b) Tributs 16.8 (27.964,48) (15.354,81) 

c) 
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats 

16.6 (161.713,28) (74.594,11) 

d) Altres despeses de gestió corrent   (77.817,03) (64.725,60) 
9. Amortització de l'immobilitzat 16.7 (1.659.702,20) (1.855.093,57) 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 14 936.039,04  1.106.481,17  
13. Altres resultats 16.13 61.830,70  116.593,21  

A.1) 
RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 
(1+2+5+6+7+8+9+10+13) 

  477.795,36  236.133,33  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 Comptes Anuals. Exercici 2020/2021 4 
 

 
 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 

COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI 2020/2021 I DE L’EXERCICI 2019/2020 (en Euros).  

 

 

  COMPTE DE RESULTATS Nota 
Saldo a 

30/06/2021 
Saldo a 

30/06/2020 

14. Ingressos financers 16.11 1.826,26  23.419,97  
b) De valor negociables i altres instruments financers   1.826,26  23.419,97  

b 1) Entitats del grup i associades   512,50  1.082,51  

b 2) En tercers   1.313,76  22.337,46  
15. Despeses financeres 16.9 (248.885,71) (257.215,28) 

b) Per deutes amb tercers   (248.885,71) (257.215,28) 

16. Variació de valor raonable en instruments financers   (5.691,39) (1.347,24) 
a) Cartera de negocis i altres   (5.691,39) (1.347,24) 
17. Diferències de canvi   (913,84) (792,39) 

A.2) RESULTAT FINANCER (14 + 15+ 16 + 17 )   (253.664,68) (235.934,94) 
          

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   224.130,68  198,39  
          

19. Impostos sobre beneficis   0,00  0,00  
          

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 19)   224.130,68  198,39  
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2020/2021 i 2019/20 

 
A)ESTAT D’ INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 30 DE JUNY DE 2021 I 30 DE JUNY DE 2020 
 
 

 

    
Nota Exercici  

2020/21 
Exercici  
2019/20 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS   224.130,68 198,39 

        

  INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT EN EL  PATRIMONI NET     

        

I. Per valoració d'instruments financers     

1. Actius financers disponibles per a la venta     

2. Altes ingressos/ despeses     

II. Per Cobertures de fluxos d'efectiu     

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts 13/14 8.126.818,39 8.921.673,42 

IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments     

V. Efecte impositiu     

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net (I + II + III + IV +V)   8.126.818,39 8.921.673,42 

        

  TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS     

        

VI. Valoració d'instruments financers     

1. Actius financers disponibles per a la venta     

2. Altres ingressos / despeses     

VII. Per cobertura de fluxos d'efectiu     

VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts 14 (4.508.262,03) (4.690.977,18) 

IX. Efecte impositiu     

C) Total transferències a la compta de resultats (VI +VII+VIIi+IX)   (4.509.262,03) (4.690.977,18) 

        

  TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A + B + C)   3.842.687,04 4.230.894,63 
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2020/2021 i 2019/2020 

 
B)ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2020/2021 i 2019/2020 
 

  Dotació 
fundacional 

Fons 
Especials 

Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedent de 
l'exercici 

Ajustaments 
per canvi de 

valor 

Subv. 
Donacions i 

llegats rebuts 
Total 

A) SALDO FINAL A 30/06/2019 3.428.340,96  4.152.603,17  176.987,93  916,12  0,00  17.149.852,80  24.908.700,98  

I. Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

II. Ajustos per errors de l'exercici 2019 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B) SALDO AJUSTAT A INICI 01/07/2019 3.428.340,96  4.152.603,17  176.987,93  916,12  0,00  17.149.852,80  24.908.700,98  

I. Total ingressos i despeses reconegudes 0,00  0,00  0,00  198,39  0,00  4.230.696,24  4.230.894,63  

II. Operacions amb socis o propietaris 0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  

1. Augments de fons dotacionals / Fons socials / Fons Especials 0,00  0,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,50  

2. (-) Reduccions de fons dotacionals / Fons socials / Fons Especials 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Conversió de passius financers en patrimoni net 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4. Altres aportacions 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

III. Altres variacions del patrimoni net 0,00  0,00  916,12  (916,12) (41.331,37) 0,00  (41.331,37) 

C) SALDO FINAL A 30/06/2020 3.428.340,96  4.152.603,67  177.904,05  198,39  (41.331,37) 21.380.549,04  29.098.264,74  

I. Ajustos per canvis de criteri a l'exercici 2018 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

II. Ajustos per errors de l'exercici 2018 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

D) SALDO AJUSTAT A INICI 01/07/2020 3.428.340,96  4.152.603,67  177.904,05  198,39  (41.331,37) 21.380.549,04  29.098.264,74  

I. Total ingressos i despeses reconegudes 0,00  0,00  0,00  224.130,68  0,00  3.618.556,36  3.842.687,04  

II. Operacions amb socis o propietaris 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

1. Augments de fons dotacionals / Fons socials / Fons Especials 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

2. (-) Reduccions de fons dotacionals / Fons socials / Fons Especials 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

III. Altres variacions del patrimoni net 0,00  0,00  198,39  (198,39) 10.403,46  0,00  10.403,46  

E) SALDO FINAL A 30/06/2021 3.428.340,96  4.152.603,67  178.102,44  224.130,68  (30.927,91) 24.999.105,40  32.951.355,24  
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES  

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU EN ELS EXERCICIS 2020/2021 i 2019/20  

 
 

A) 
FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS 
D'EXPLOTACIÓ 

30/06/2021 30/06/2020 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 224.130,68  198,39  
2. Ajustos del resultat 1.036.368,04  1.008.465,91  
a) Amortització de l'immobilitzat (+) 1.659.702,20  1.855.093,57  
b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 78.206,59  25.265,81  
d) Imputació de subvencions (-) (936.039,04) (1.106.481,17) 
g) Ingressos financers (-) (1.826,26) (23.419,97) 
h) Despeses financeres (+) 248.885,71  257.215,28  
i) Diferències de canvi (+/-) 913,84  792,39  
k) Altres ingressos i despeses (13.475,00) 0,00  
3. Canvis al capital corrent (7.007.514,00) (4.775.802,94) 
a) Existències (+/-) 27.260,35  110.244,18  
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) (1.343.896,59) 279.438,11  
c) Altres actius corrents (+/-) 40.438,16  39.613,90  
d) Creditors i altres comptes per pagar (+/-) (84.646,10) 793.813,58  
e) Altres passius corrents (+/-) (85.128,44) 103.181,24  
f) Altres actius i passius no corrents (+/-) (5.561.541,38) (6.102.093,95) 
4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació (263.142,42) (222.488,28) 

a) Pagament d'interessos (-) (264.968,68) (245.908,25) 
c) Cobrament d'interessos (+) 1.826,26  23.419,97  
5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) (6.010.157,70) (3.989.626,92) 

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ     

6. Pagament per inversions (-) (2.310.781,31) (1.248.037,15) 
b) Immobilitzat intangible (95.284,00) (120.229,84) 
c) Immobilitzat material (2.195.936,79) (1.133.693,32) 
f) Altres actius financers (19.560,52) 5.886,01  
7. Cobraments per desinversions (+) 20.601,00  10.000,00  
a) Empreses del grup i associades 20.601,00  10.000,00  
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (6 + 7)  (2.290.180,31) (1.238.037,15) 

C) 
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE 
FINANÇAMENT 

    

9. Cobrament i pagament per instruments de patrimoni 690.336,51  817.904,92  
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 690.336,51  817.904,92  
10. Cobrament i pagament de passiu financer 7.586.245,04  4.951.182,06  
a) Emissió 9.023.845,39  8.238.121,10  
1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 1.844.311,22  1.500.000,00  
3. Altres deutes (+) 7.179.534,17  6.738.121,10  
b) Devolució i amortització  (1.437.600,35) (3.286.939,04) 
1. Deutes amb entitats de crèdit (-) (1.437.600,35) (3.286.939,04) 

12. Fluxos efectius de les activitats de financiació (9 + 10 + 11) 8.276.581,55  5.769.086,98  

E) 
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA D'EFECTIU O 
EQUIVALENTS (5 + 8 + 12 ) 

(23.756,46) 541.422,91  

 Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 792.223,96  250.801,05  
 Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 768.467,50  792.223,96  
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FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 
 

(Ens titular de la UNIVERSITAT DE VIC-UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA) 
 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT A 30 DE JUNY DE 2021 
 
 

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

La Fundació Universitària Balmes és una Fundació Privada, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat jurídica i d’obrar, subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya i compresa 
entre les fundacions a que es refereix l’article 9, apartat 24, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
tal i com s’estableix en la carta fundacional de la mateixa atorgada el dia 9 de gener de 1985. 
 
La Fundació es regeix per la Llei 4/2008 de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya, i 
pels seus Estatuts. Amb data 18 d’abril de 1985, la Fundació fou inscrita al Registre de Fundacions 
Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 150 de l’esmentat Registre. L’article cinquè 
dels estatuts de la Fundació Universitària Balmes, Fundació Privada, adaptats al codi civil de 
Catalunya i a la Llei de Mecenatge segons reunió de patronat que va tenir lloc el dia 18 de desembre 
de 2012 i que van ser elevats a públic a Vic a 15 de juliol de 2013, estableix que la Fundació té per 
objecte: 

 
a. Promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis 

universitaris i estudis superiors en els vessants humanístics, socials, científics, tècnics i 
professionals. 

 
b. Exercir com ens titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, 

reconeguda per la llei 5/1997 del parlament de Catalunya, de 30 de maig, i del conjunt de 
centres (facultats, escoles, departaments, instituts de recerca i transferència de coneixement, 
i altres) que s’hi integren actualment o s’hi integrin en el futur. 

 
c. Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en el sentit 

més ampli, mitjançant l’organització de cursos, seminaris, simposis i congressos i la provisió 
de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i digitals. 
 

d. Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en tots els àmbits compresos en l’acció 
universitària, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, institucions, 
empreses, i persones externes, posant èmfasi en la promoció de les relacions entre la 
Universitat i les manifestacions socials, particularment de caràcter cultural i econòmic. 
 

e. Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar produccions 
de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, econòmiques i 
tecnològiques. Aquestes activitats es podran dur a terme de manera directa o constituint 
societats o participant en el capital de societats que limitin la responsabilitat dels socis. 
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f. Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb les 
activitats que li són pròpies, homenatjar les persones que s’hagin distingit per aportacions 
significades sobre la interrelació de les humanitats, les ciències socials, la ciència i la 
tecnologia i, en particular, aprovar la concessió de les distincions d'emeritatge, doctorats 
honoris causa i les altres distincions de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya i dels seus centres. 

 
g. Fomentar la promoció econòmica i les activitats amb finalitats socials del territori dins el seu 

àmbit d’influència. 
 

En data 21 de maig de 1997, el Parlament de Catalunya reconegué la Universitat de Vic com a 
universitat privada, regida per la Llei Orgànica 11/1983, del 25 d’agost, de Reforma Universitària, 
la Llei 26/1984, del 19 de desembre, de Coordinació Universitària i de Creació de Consells Socials 
i per la pròpia Llei 5/1997 de 30 de maig, en la que es desenvolupa les normes pròpies d’organització 
i funcionament. 
 
En data 27 de gener de 2014, segons la disposició addicional tretzena de la Llei del Parlament de 
Catalunya 2/2014, es va autoritzar la modificació de la seva denominació per la d’Universitat de 
Vic – Universitat Central de Catalunya. Aquesta modificació de la denominació és fruit del contracte 
de federació que l’alcalde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes i l’alcalde de 
Manresa i president de la Fundació Universitària del Bages, van signar el 30 de gener de 2014. 
 
La Fundació Universitària Balmes és l’ens jurídic titular de la Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya, la qual consta actualment dels següents centres: 
 

 Centres propis: 
- Facultat d’Educació, Traducció, Esports i Psicologia 
- Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar. 
- Facultat d’Empresa i Comunicació. 
- Facultat de Ciències i Tecnologia 
 

 Centres Federats, Adscrits i Vinculats: 
- Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut 
- Fundació Universitària del Bages 
- Bau, Centre Universitari de Disseny 
- ESERP, The Bcn School of Business and Social Science  
- Institut Superior d’Estudis Psicològics, S.L. 
- Institut Superior d’Estudis, S.L. 
- BTC Centre d’Estudis Superior. 
- Fundació Privada Universitària EADA. 
- Crash Servicios Audiovisuales, S.L 
- Global Business School Barcelona 
- Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgica 
- Cambra de Comerç de Sabadell 
- Cooperacció 
- Institut Estudis Fotogràfics de Catalunya 
- Escola EPA Quitanes 
- Consorci LLuçanés 
- 9zeros de Barcelona, SLU 
- És Escola Bellart 
- Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut 
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                             - Hermex Ibérica SL 
                             - Col.legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona 
 
L’inici de les activitats acadèmiques de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya es 
fixà en el curs 1997/1998. 
 
En l'exercici 2020/2021, la Fundació ha desenvolupat la seva activitat principal, havent-se acomplert 
amb les finalitats fundacionals establertes. 
 
La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat, el qual vetllarà 
per l’estricte compliment de les obligacions fundacionals. L’exercici d’aquestes facultats es 
realitzarà d’acord amb el que estableix la llei.  
 
Durant l’exercici 2020/21 s’han produït els següents canvis en la composició del Patronat (Veure 
nota 25).. La composició actual del Patronat a la data d’aprovació dels presents Comptes Anuals, 
és la següent: 
 
 
 

 Nom i Cognoms Càrrec Altres 

Present 
aprovació 
comptes 
anuals 

1 Sra. Anna Erra Solà Presidenta Alcaldessa de Vic SI 

2 Sr. Gemma Geis Carreras  Vicepresidenta 1a 
Secretari d'Universitats i Recerca de la 

Generalitat de Catalunya 
SI 

3 
Sra. M. Victòria Girona 

Brumós 
Vocal 

Directora General d'Universitats de la 
Generalitat de Catalunya 

SI 

4 Sr. Josep Ribas Seix Vocal 
Subdirector General d'Universitats de la 

Generalitat de Catalunya 
SI 

5 Sr. Josep Arimany Manso Vocal Regidor de l'Ajuntament de Vic SI 

6 
Sr. Joan Carles Rodríguez 

Casadevall 
Vocal President del Consell Comarcal d'Osona SI 

7 
Sr. José Daniel Barquero 

Cabrero 
Vocal Director General d'ESERP SI 

8 Sr. Josep Gili Prat  Vocal Representant de la FUBages SI 

9 Sr. David Serrat Congost Vocal Membre vinculat a la trajectòria de la FUB NO 

10 Sra. Núria Simó Gil Vocal 
Representant de la comunitat universitària 

- PDI 
SI 

11 Sra. Ana M. Palomo Vocal 
Representant de la comunitat universitària 

- PDI 
SI 

12 
Sr. Sergi Domínguez 

Tarragona 
Vocal 

Representant de la comunitat universitària 
- PAS 

SI 

13 Sr. Jordi Conejos Sancho  Vocal  President Elisava SI 

14 Sra. Assumpta Fargas Riera Vocal Exrectora i professora emèrita de la UVic SI 
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 Nom i Cognoms Càrrec Altres 

Present 
aprovació 
comptes 
anuals 

15 Sr. Antoni Molas Casas Vocal President Consorci Hospitalari de Vic SI 

16 
Sr. Joan Ramón Veciana 

Martínez 
Vocal Alcalde de Sant Hilari Sacalm NO 

17 Sr. Jordi Valls Riera Vocal Representant de la FUBages SI 

18 Sr. Marc Aloy Guàrdia  Vicepresident 2n Alcalde Manresa  SI 

19 Sr. Pep Berga Vayreda Vocal Alcalde d'Olot SI 

20 Sr. Albert Piñeira Brosel Vocal Alcalde de Puigcerdà SI 

21 Sra. Lourdes Baulenas Viñets Vocal Consell Empresarial d'Osona SI 

22 Sr. Jordi Munell Garcia Vocal Alcalde de Ripoll SI 

23 Sr. Marçal Ortuño Jolis Vocal Alcalde de Torelló SI 

24 Sr. Jordi Bruch Franch Vocal Alcalde de Prats de Lluçanès SI 

25 Sr. Joan Maria Casals Bosch Vocal Fundació Eduard Soler de Ripoll SI 

26 Sra. Susanna Vives Reverter   Vocal Regidora de l'Ajuntament de Vic SI 

27 Sr. Josep Mayoral Antigas Vocal Alcalde de Granollers SI 

28 Sra. Maria Balasch Pla Vocal Regidora de l'Ajuntament de Vic NO 

29 Sr. Àlex Garrido Serra Vocal Alcalde de Manlleu SI 

30 Sr. Ramon Bendito Graells  Vocal Patró Elisava SI 

31 Sra. Agnès Lladó Saus  Vocal Alcaldessa de Figueres NO 

32 Sr. Ivan Sánchez Rodriguez  Vocal Alcalde de Berga SI 

33 
Sra. Immaculada Ollich 

Castanyer 
Vocal Arqueòloga, professora de la UB SI 

 Sr. Jordi Espona Arumí Secretari Patronat No patró  

 
 
 
La Fundació Universitària Balmes és la capçalera d’un grup d’empreses, que diposita els seus 
comptes anuals individuals i consolidats a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques 
(Protectorat) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 

Els Comptes Anuals que s’adjunten han estat preparats a partir dels registres comptables de la 
Fundació a 30 de juny de 2021. 
 
La Fundació porta la comptabilitat de forma mecanitzada, basada en el Pla de Comptabilitat de les 
Fundacions i les Associacions aprovat per Decret 259/2008 de 23 de desembre. 
 
Per acord de la Junta del Patronat de la Fundació, en sessió de 29 d’abril de 1997, s’establí que 
l’exercici comptable i econòmic de la Fundació és de l´1 de juliol al 30 de juny, per tal d’adaptar els 
períodes comptables als cursos acadèmics, en constituir la prestació de serveis d’ensenyament 
universitari la principal activitat de la Fundació. 
 
 
2.1.  IMATGE FIDEL 

 
Els Comptes Anuals adjunts han estat preparats a partir dels registres comptables de la Fundació i 
s’hi han aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable a fi de mostrar la imatge fidel 
del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació. 
 
La Fundació aplica el Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions aprovat pel Decret 
259/2008 de 23 de desembre. Els Comptes Anuals, d’acord amb la norma quarta de l’apartat de 
Normes de Valoració del esmentat Pla General, es presenten en la seva versió normal que comprèn 
els següents estats: 

 
- Balanç de Situació  
- Compte de Resultats 
- Estat de Canvis en el Patrimoni Net 
- Estat de fluxos d’efectiu 
- Memòria de l’Exercici  

 
 
2.2.  PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 

 
En la preparació del Comptes Anuals adjunts, han estat aplicats els principis comptables obligatoris, 
no existint raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació. 
 
 
2.3. ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 

 
En els Comptes Anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per la 
Direcció de la Fundació per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 
compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

 
 La vida útil dels actius materials, intangibles i inversions immobiliàries (Notes 5.2, 8.2 

i 4.4)  
 L’estimació del deteriorament de crèdit de deutors (Nota 16.6) 
 El criteri empleat pel càlcul del deteriorament dels instruments financers (Nota 10.2.2 i 

16.6).  
 Estimacions realitzades pels imports meritats pendents de cobrament derivats de les 

resolucions rebudes entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través de la 
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Secretària d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement, i la 
Fundació Universitària Balmes per al finançament de la Universitat de Vic-Universitat 
Central de Catalunya (Nota 16.12) 

 
Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació disponible 
sobre els fets analitzats al 30 de juny de 2021, és possible que esdeveniments (fets econòmics, canvis 
de normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los (a l’alça o a la baixa) 
en els propers exercicis, el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma prospectiva. 
 

 
2.4.  COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 
La Fundació presenta el Balanç de Situació, Compte de Resultats, Estat de Canvis en el Patrimoni 
Net, Estat de fluxos d’efectiu i Memòria comparat amb el de l'exercici anterior, d’acord amb 
l’estructura fixada pel Decret 259/2008, pel que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions 
i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. No existeix cap causa que 
impedeixi la comparació dels comptes anuals amb els de l’exercici precedent. 
 
 
2.5.  AGRUPACIÓ DE PARTIDES 

 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
2.6. ELEMENTS RECOLLITS EN DIVERSES PARTIDES 

 
Els préstecs a llarg termini formalitzats per la Fundació, es troben comptabilitzats com creditors a 
llarg termini per l’import de les quotes d’amortització amb venciment superior als 12 mesos i com 
creditors a curt, per l’import amb venciment inferior a aquest termini. El desglossament d’aquests 
imports és el següent, detallant-se també la seva comparació respecte el saldo existent a l’exercici 
anterior: 
 
 

PRÉSTECS  

Saldo a 
Llarg 

Termini a 
30/06/21 

Saldo a 
Curt 

Termini a 
30/06/21 

Saldo Total 
a 30/06/21 

Saldo a 
Llarg 

Termini a 
30/06/20 

Saldo a 
Curt 

Termini a 
30/06/20 

Saldo Total 
a 30/06/20 

Deutes amb entitats de crèdit 707.137,25 326.899,87 1.034.037,12 1.034.037,11 494.931,70 1.528.968,81 

TOTAL  707.137,25 326.899,87 1.034.037,12 1.034.037,11 494.931,70 1.528.968,81 

 
.437 

2.7.  CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 
 
En aquest exercici 2020/21 no s’ha procedit al registre de cap canvi de criteri comptable. 
 
2.8.  CORRECCIÓ D’ERRORS 

 
En el present exercici no s’ha realitzat cap correcció d’error d’exercicis anteriors imputats 
directament a patrimoni net. 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS  
 

El resultat obtingut en l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2021 és el següent: 
 
 

BASE DE REPARTIMENT Import 

    
Excedent de l'exercici     224.130,68  

   

APLICACIÓ A   

    Romanents genèrics UVic-CC        130,68 
Romaments específics Àmbit de Recerca 224.000.00  
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4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
4.1.  IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
Els immobilitzats intangibles han estat comptabilitzats pel seu cost d’adquisició. 
 
L’amortització de l’immobilitzat ha estat aplicada de manera individual per cadascun dels elements 
que el composen a partir de la data de la seva compra, d’acord a un criteri lineal i aplicant els 
coeficients d’amortització corresponents a la vida útil estimada dels diversos elements. 
 
La cessió d’ús següent es troba incorporada a l’Immobilitzat Intangible amb contrapartida a 
Patrimoni de la Fundació amb els següents criteris de valoració: 
 

 Edifici de "La Torre dels Frares": ha estat comptabilitzat a l'immobilitzat intangible en 
base a les dades de valoració facilitades per l'Ajuntament de Vic en escriptura d’ampliació 
de cessió gratuïta d’ús de data 20 de gener de 2004, per un import de 7.997.721,30 euros. 
Durant l’exercici 2008/2009 es va comptabilitzar una Amortització Acumulada amb 
contrapartida a Patrimoni de 969.323,82 euros per aplicació del PGC Fundacions (Nota 
4.3.5 c). 
 

Les diverses inversions d’adequació i millora efectuades per la Fundació sobre els immobles cedits, 
han estat comptabilitzades com més valor de l’immobilitzat material. Aquests elements són 
amortitzats en un coeficient equivalent als anys restants per la finalització de la concessió, de forma 
que el seu valor net comptable a la fi de la concessió, serà nul. 
 
 
4.2.  BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 
L’epigraf dels béns integrants del Patrimoni Cultural recull la donació realitzada per particulars dels 
següents quadres valorats a preu de mercat en el moment de la donació: 
 
  

Nom del quadre Import 

Acció, procés, configuració 12.600,00 
Vida i passió 10.500,00 
Minotaure 4 35.000,00 
S/T 8.500,00 

Total 66.600,00 

 
 
4.3. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
4.3.1. Valoració de l’immobilitzat:  
 
Els immobilitzats de la Fundació es troben valorats al seu preu d’adquisició, sense inclusió de 
despeses financeres. 
 
Atenent a la subjecció en exercicis anteriors al Règim de Prorrata Específica en relació a les quotes 
suportades per l’Impost sobre el Valor Afegit, les adquisicions d’immobilitzats materials realitzades 
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fins el 31 de desembre de 1992, es troben comptabilitzades pel seu import base, sense incloure 
l’import suportat en concepte d’I.V.A., en haver estat comptabilitzat aquest a una partida de Tributs 
del Compte de Resultats. Pel contrari, les adquisicions produïdes a partir de l’exercici de 1993, es 
troben activades pel seu import base, més les quotes suportades d’I.V.A., quan aquestes resulten no 
deduïbles. 
 
Les reparacions que no representen una ampliació de la capacitat o de la vida útil de l’element i les 
despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats de l’exercici en que 
s’efectuen. 
 
 
4.3.2. Gestió i control de l’immobilitzat: 
 
En el decurs de l’exercici de 1993, la Fundació va implantar un sistema de subadministració dels 
seus actius, mitjançant la creació de fitxes individuals pels elements de l’immobilitzat adquirits amb 
posterioritat al primer de gener de 1992, que recullen el seu cost d’adquisició i la seva amortització 
acumulada.  
 
Pel que fa als elements adquirits en l’exercici 1991 i anteriors, no es troben detallats de manera 
individualitzada, mantenint-se en grups globals classificats per any d’adquisició i tipus 
d’immobilitzat, essent dotada l’amortització de forma global per cadascun d’aquest grups.  
 
El Valor brut d'aquests elements a 30 de Juny de 2021, és de 2.135.342,08 euros, dels quals 
877.499,06 euros correspon a construccions i instal·lacions, amb una amortització acumulada 
d´1.645.911,25 euros (1.633.439,47 euros a 30 de Juny de 2020); essent, per tant, el seu valor net a 
30 de Juny de 2021 de 489.430,83 euros (501.902,60 euros a 30 de Juny de 2020). 
 
 
4.3.3. Amortització de l’immobilitzat: 
 
L’amortització de l’immobilitzat ha estat aplicada de manera individual per cadascun dels elements 
que el composen a partir de la data de la seva compra, d’acord a un criteri lineal i aplicant els 
coeficients d’amortització corresponents a la vida útil estimada dels diversos elements. 
 
Pel que fa referència a les obres i instal·lacions efectuades per la Fundació sobre els edificis que han 
estat objecte de concessió per part de l’Ajuntament de Vic, han estat amortitzades en coeficients 
variables, equivalents als anys que resten des de l’exercici de la seva realització, fins el termini de 
la concessió. Per aquest motiu, el valor net comptable que tindran aquestes inversions a la 
finalització del període de concessió serà nul. 
 
 
4.3.4. Terrenys cedits en ús:  
 
En data 24 de setembre de 2013, la Fundació Universitària Balmes va rebre de l’Ajuntament de Vic, 
la cessió gratuïta d’ús d’un terreny situat al carrer del Doctor Vilà Cañellas, en el terme municipal 
de Vic, per temps indefinit sempre i quan es compleixin els condicionaments següents: 
 

 Que en el terreny objecte de cessió s’hi construeixi un edifici destinat a ubicar-hi un nou 
equipament per a la Facultat d’Educació, Ciències Humanes i Traducció. 
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 Que si a la finca cedida no es realitza l’edificació per a destinar-la a la finalitat esmentada 
en el termini de cinc anys a comptar des de l’endemà de la data en què es formalitzi aquesta 
cessió, o deixi de destinar-se a dita finalitat o altres finalitats pròpies de la Fundació 
Universitària Balmes o entitat que en el futur pugui substituir-la dins dels trenta anys 
següents, tant el terreny objecte de cessió com les edificacions que s’hi hagin construït 
revertiran sense cap indemnització, automàticament i de ple dret, a favor de l’Ajuntament 
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel 
qual s’aprova el Reglament de patrimoni de les entitats locals de Catalunya. Així doncs, 
demostrada la no destinació del bé a l’ús previst, n’hi haurà prou amb l’acta notarial de 
constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes. 

En data 15 de maig de 2013, l’arquitecte municipal va emetre un informe referent a la normativa 
urbanística d’aplicació al terreny i la valoració de la finca per un total de 106.127,76 euros. 
 
En data 28 de febrer de 2014 finalitza l’execució de les obres de l’edifici per ubicar-hi el nou 
equipament per la Facultat d’Educació, Ciències Humanes i Traducció. A 30 de juny de 2014 
l’import total de l’edifici és de 579.611,44 euros.  
 
 A 30 de juny de 2021 l’import és de 631.714,01 euros, el mateix import que en l’exercici anterior. 
 
A 3 d’octubre de 2018 es va formalitzar l’escriptura d’obra nova de l’edifici amb número de protocol 
2018 davant el notari Esteban Bendicho Solanellas. 
 
 
4.3.5. Edificis cedits en ús:  
 
Les cessions d’ús assenyalades es troben incorporades al patrimoni de la Fundació amb els següents 
criteris de valoració: 
 

a) “Finca Hivisa”: 
 
En data 26 de juny de 1987, la Fundació va rebre de l’Ajuntament de Vic, la cessió gratuïta d’ús 
de la finca anomenada "Hivisa" situada a la "Torre dels Frares" de Vic, per un termini 
improrrogable de 50 anys. La valoració de la finca cedida en ús és per un total de 376.459,13 
euros, dels quals 133.684,63 euros corresponen al terreny i 242.774,50 euros a l’edificació. 
 
L’esmentada aportació fou formalitzada mitjançant escriptura pública, havent-se procedit a la 
seva inscripció al Registre de la Propietat en data 7 de juliol de 1987.  
 
En data 15 de juny de 1998, el Ple municipal de l'Ajuntament de Vic va acordar iniciar l'expedient 
per a la cessió gratuïta del ple domini d’aquest edifici a favor de la Fundació Universitària 
Balmes. En funció del contingut d’aquest acord, aquest immoble va ser considerat en l’exercici 
1997/98, com immobilitzat material propi, realitzant-se el seu traspàs de l’immobilitzat 
immaterial al material, per l'import de la valoració realitzada per l'arquitecte municipal, amb 
contrapartida a un compte d'Ingressos a distribuir en diversos exercicis.  
 
En data 11 de març de 2000, fou formalitzada l’escriptura pública de transmissió de la propietat 
d’aquest immoble. 
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La cessió gratuïta es troba condicionada al desenvolupament en aquest immoble d’activitats 
docents de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. En el supòsit de no ser 
desenvolupades aquestes activitats, l’immoble revertiria de manera automàtica al patrimoni 
municipal. 
 
En l’exercici tancat a 30 de juny de 2000, el valor total d’aquesta cessió gratuïta de ple domini, 
fou traspassat de la partida d’Ingressos a Distribuir a la de Fons Social, previ acord de la Junta 
de Patronat. 
 
 

b) Edifici D construït sobre la finca donada per la Fundació a l’Ajuntament: 
 
Per acord de la Junta del Patronat de la Fundació Universitària Balmes, reunida en sessió de 15 
de novembre de 1993, s’autoritzà la cessió a l’Ajuntament de Vic del ple domini de la finca 
urbana corresponent a una porció de terreny del terme municipal de Vic, en el paratge denominat 
“Torre dels Frares”, amb una superfície de 791,22 metres quadrats. El Ple Municipal de 
l’Ajuntament de Vic, reunit en sessió del 28 de novembre de 1994, acceptà la cessió del ple 
domini, lliure de tota mena de càrregues i gravàmens de la finca descrita. 
 
Atenent a aquesta circumstància, a 31 de desembre de 1995, la Fundació donà de baixa del seu 
actiu els esmentats terrenys i les obres d’adequació efectuades sobre els mateixos, per un valor 
total de 193.704,33 euros. 
 
L’acceptació de la finca descrita comportà per a l’Ajuntament de Vic, l’obligació de construir 
sobre ella, un edifici destinat a usos universitaris i la seva cessió posterior a la Fundació 
Universitària Balmes, en règim de concessió administrativa. 
 
Durant l’exercici de 1995, l’Ajuntament construí l’edifici esmentat, la valoració del qual va ser 
extreta de l’Informe emès per l’Interventor Municipal, en data 27 de gener de 1997, pel qual es 
manifestà que l’import total de les certificacions aprovades per l’Ajuntament en relació a la 
construcció d’aquest edifici, era de 1.439.113,64 euros. 
 
Amb data 11 de juny de 2001, l'Ajuntament de Vic va inscriure en el Registre de la Propietat 
l'escriptura d'obra nova realitzada en el paratge anomenat "Torre dels Frares", situat al C/ Miquel 
Martí i Pol, número 3 de Vic, on hi ha construïda l'Escola d'Enginyeria Tècnica d'Indústries 
Agràries i Agroalimentàries de la Universitat de Vic. 
 
En el Ple Municipal de l'Ajuntament de Vic de 19 de juny de 2002, s'acordà incorporar aquesta 
finca a les clàusules de concessió d'ús privatiu de bé de domini públic de propietat municipal, 
amb les mateixes condicions i terminis establerts en el plec de condicions aprovat per 
l'Ajuntament i acceptat per la Fundació. 
 
 

c) Edifici Torre dels Frares 
 
Per acord del Ple Municipal de l'Ajuntament de Vic del dia 3 de desembre de 2001, s'acordà 
incorporar, amb les mateixes condicions i terminis establerts en el plec de condicions, aprovat 
per l'Ajuntament i acceptat per la Fundació, a les clàusules de concessió d'ús privatiu del bé de 
domini públic de propietat municipal, la finca següent: edifici destinat a les Escoles d'Enginyeria 
de la Universitat de Vic, situat a la ciutat de Vic, a l'illa formada pels carrers de la Laura, d'en 
Perot Rocaguinarda, d'en Miquel Llor i a la carretera de Puigcerdà. 
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En base a aquest acord i a les dades de valoració de l'edifici facilitades per l'Ajuntament, es 
comptabilitzà com a concessió administrativa l'import de 8.721.611,91 euros. 
 
En el Ple Municipal indicat abans, també s'acordà autoritzar a la Fundació Universitària Balmes, 
per tal que pugui cedir el dret d'ús d'una part de l'immoble al Departament d'Agricultura 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat que pugui disposar de l'espai 
necessari per a la instal·lació del laboratori de Sanitat Ramadera i a realitzar les obres d'adaptació 
que siguin necessàries.  
 
Segons escriptura amb número de protocol 128 de data 20 de gener de 2004 d’Ampliació de 
Cessió Gratuïta d’Ús, l’esmentada finca s’incorporà a la concessió administrativa adjudicada per 
acord del Ple Municipal de 5 de juny de 1987 i, en conseqüència, es cedí amb caràcter gratuït a 
la Fundació Universitària Balmes que acceptà l’ús privatiu de la finca, valorada en 7.997.721,30 
euros. 
 
En base a l’esmentada escriptura, la Fundació procedí a donar de baixa la diferència entre 
l’import comptabilitzat inicialment i la valoració definitiva segons escriptura, sent aquesta 
diferència de 723.890,61 euros. 
 

 
d) Edifici D i Manso Torre dels Frares 

 
En data 13 de Gener de 2009, fou formalitzada l’escriptura pública de la cessió d’ús gratuïta de 
l’Edifici al C/Miquel Martí i Pol,3-b i la Finca Situada al C. Perot Rocaguinarda, 17 de Vic, 
condicionada al desenvolupament en aquest immoble d’activitats docents de la Universitat de 
Vic. En el supòsit de no ser desenvolupades aquestes activitats, l’immoble revertiria de manera 
automàtica al patrimoni municipal. 
 
Durant el mes de Juliol de 2008 es rebé notificació de l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de 
Vic, en la qual s'informà de la valoració de l'edifici situat al C. Miquel Martí i Pol, 3-B Edifici D 
i la Finca situada al C. Perot Rocaguinarda, 17 de Vic. Manso Torre Frares. En base als acords 
adoptats, la Fundació Universitària Balmes procedí a comptabilitzar la valoració dels edificis 
essent aquests imports de 5.836.166,35 euros, dels quals 1.520.153,97 euros corresponen als 
terrenys i 4.316.012,38 euros a les edificacions. 
 
Com a conseqüència de la transmissió de la propietat, la Fundació va procedir a donar de baixa 
del seu immobilitzat el valor de la Concessió i les inversions realitzades a data 13 de gener de 
2009, així com la seva corresponent amortització acumulada. El valor brut de la Concessió 
Administrativa de l’ Edifici D és de 1.630.591,31 euros sent la seva amortització acumulada de 
20.135,47 euros. 
 
El valor brut de les Construccions i Instal·lacions de l’Edifici D i de l’Edifici Masia Torre Frares 
és de 616.897,24 euros i les amortitzacions acumulades de les instal·lacions d’aquests dos edificis 
és de 67.071,70 euros. 
 
L'operació anteriorment descrita va comportar un increment de Patrimoni reflectit al epígraf de 
“Subvencions, donacions i altres llegats” de 3.675.885,81 euros sense cap efecte a resultats. 
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4.4.  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 
4.4.1. Valoració  i amortització de les inversions immobiliàries 
 
Les inversions immobiliàries estan composades per terrenys, construccions i instal·lacions que es 
troben arrendats o que en breu ho estaran.  
 
Les normes de valoració de l’immobilitzat material són aplicables a les inversions immobiliàries. 
 
Les construccions i instal·lacions, s’amortitzen de manera lineal sobre la vida útil estimada de 50 
anys. 
 
 
4.4.2. Terrenys i construccions 
 
4.4.2.1. Llegat 
 
En data 4 de maig de 2018 la Fundació Universitària Balmes va acceptar l’herència de la Sra. Maria 
Victòria Modolell Trias. Part dels béns integrants de l’herència són uns immobles situats a la ciutat 
de Barcelona valorats en escriptura per un import total de 2.916,259,11 euros.  Atenent que els béns 
estan destinats al lloguer i per tant a l’obtenció de rendes s’han classificat com a inversions 
immobiliàries. 
 
L’acceptació d’aquests béns immobles que formen part del cabdal hereditari de forma indivisa amb 
l’entitat cohereva Caritas Diocesana de Vic constituint a aquests efectes una comunitat ordinària 
entre ambdues entitats i establint la regulació de la mateixa de mutu acord entre les dues parts, han 
estat integrats en el patrimoni de la Fundació pel cinquanta per cent del seu valor, imputant l’import 
d’1.151.561,23 com a terrenys i 306.568,31 euros com a construccions. 
 
4.4.2.2. Edifici de Can Baumann 
 
La Fundació Universitària Balmes va invertir en l’edifici de Can Baumann l`import d´1.685.984,18 
euros en l’exercici 2017/18 per a la seva adequació, import que es va comptabilitzar com a 
construccions immobiliàries atenent que l’edifici estava i està destinat de moment a l’obtenció de 
rendes via lloguer.  També es va rebre una subvenció de 500.000 euros per part de la Diputació de 
Barcelona per al finançament d’aquestes obres. 
 
A data 16 de setembre de 2019 el Ple de l’Ajuntament de Vic va pendre l’acord d’aprovar 
definitivament la cessió gratuïta del bé immoble Can Baumann, a favor de la Fundació Universitària 
Balmes perquè sigui destinat a l’ampliació del Campus universitari de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya i que de conformitat amb l’art, 50.1 del Decret 336/1998, de 17 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, si els béns cedits no es 
destinen a l´us previst en el termini fixat o deixen d’estar destinats, reverteixin automàticamanet de 
ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual té dret a rebre si s’escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 
 
En la reunió del Patronat de la Fundació Univesitària Balmes que va tenir lloc el dia 26 de juny de 
2020 es va autoritzar el Director General i el Gerent, indistintament, perquè puguessin elevar a 
públic la transmissió de bé immoble “Can Baumann” a favor de la FUBalmes per cessió gratuïta i 
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realitzar els tràmits per a la seva inscripció al Registre de la Propietat i a data u de Setembre de 
2020, fou formalitzada l’escriptura pública de la cessió amb número de protocol 903. 
 
Com a conseqüència d’aquesta transmissió la Fundació va procedir a l’exercici 2019/20 a 
comptabilitzar segons valoració immobiliària, la valoració dels edificis essent aquests imports de 
2.962.655,40 euros, dels quals 1.176.384,00 euros corresponen als terrenys i 1.786.271,40 euros a 
les edificacions. 
 
 
4.5.  ARRENDAMENTS 
 
Els arrendaments es qualifiquen com a financers sempre que de les condicions dels mateixos es 
dedueixi que s’ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l’actiu objecte. La resta d’arrendaments es registren com arrendaments operatius. 
 
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com immobilitzat 
immaterial o intangible, i al passiu del balanç de situació,  a l’inici de l’arrendament pel valor més 
petit entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels 
pagaments mínims acordats. 
 
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de pèrdues i 
guanys durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada pel pagament 
d’aquestes. 
 
 
4.6. PERMUTES 
 
Els elements d’immobilitzat material que es rebin a canvi del lliurament d’actius no monetaris o 
d’una combinació d’aquests amb actius monetaris es valoraran pel valor raonable dels actius lliurats. 
Les diferències de valoració que puguin sorgir quan es doni de baixa l’element lliurat a canvi es 
reconeixeran en el compte de resultats. 
 
 
4.7.  INSTRUMENTS FINANCERS 

 
4.7.1. Actius Financers 

 
 Partides a cobrar i inversions mantingudes fins al venciment 

 
Aquests actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són 
reconeguts a cost amortitzat. El reconeixement dels interessos meritats en funció del seu tipus 
d’interès efectiu, i si és el cas, la provisió per deteriorament, es registren directament en el 
compte de resultats. 
 
L ’interès efectiu es correspon amb el tipus d’actualització que iguala el desemborsament inicial 
de l’instrument financer amb la seva totalitat de fluxos d’efectiu estimats fins al seu venciment. 
 
La provisió per deteriorament es calcula com la diferència entre el valor en llibres de l’actiu i el 
valor present dels fluxos d’efectiu estimats, en funció del risc que presentin les possibles 
insolvències. 
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Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és 
inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. 
 

 
 Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades 

 
Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades es valoren 
inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de 
transacció que els siguin directament atribuïbles. Posteriorment es valoren pel seu cost, menys, 
si s’escau, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
 
En el cas que el seu valor en llibres sigui superior a l’import recuperable, entès aquest com 
l’import més alt entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels 
fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió, s’efectuen les correccions valoratives 
corresponents. 
 

 
 Actius financers mantinguts per negociar i altres actius financers a valor raonable amb canvis 

en el compte de resultats. 
 
Es corresponen a aquells actius que s’hagin adquirit amb el propòsit principal de generar 
beneficis com a conseqüència de les fluctuacions de valor. Es valoren pel seu valor raonable, 
tan en el moment inicial com en valoracions posteriors. Les variacions que es produeixin es 
registren directament en el compte de resultats. 
 
Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització és 
inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. 
 
 

 Interessos rebuts 
 
Els interessos d’actius meritats amb posterioritat al moment de l’adquisició es reconeixen com 
a ingressos en el compte de resultats utilitzant el mètode d’interès efectiu.  
 
 

 Baixa d’actius financers 
 
Els actius financers es donen de baixa del balanç quan es transfereixen substancialment els 
riscos i les avantatges inherents a la propietat de l’actiu financer. 

 
 
4.7.2. Passius Financers 

 
 Dèbits i partides a pagar 

 
Aquests passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, 
registrant-se posteriorment pel seu cost amortitzat. 
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Els passius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització 
és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. 

 
 
 

4.8.  COBERTURES COMPTABLES 
 
Cobertura dels fluxos d'efectiu  
 
Mitjançant una operació de cobertura, un o varis instruments financers, anomenats instruments de 
cobertura, són designats per a cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte en el 
compte de resultats, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu 
d’una o vàries partides cobertes.  
 
Amb caràcter general, els instruments que es poden designar com a instruments de cobertura són els 
derivats, el valor raonable o fluxos d’efectiu futurs dels quals compensin les variacions en el valor 
raonable o en els fluxos d’efectiu futurs de partides que compleixin els requisits per a ser 
qualificades com a partides cobertes  
 
El seu objectiu és cobrir l'exposició a la variació dels fluxos d'efectiu que s'atribueix a un risc concret 
associat a actius o passius reconeguts o a una transacció prevista altament probable  
 
El guany o la pèrdua produïda es reconeix transitòriament en el patrimoni net, imputant-se al compte 
de resultats en 1'exercici en el qual 1'operació coberta prevista afecta el resultat.  
 
 
4.9.  EXISTÈNCIES 
 
L’únic saldo que composa aquest epígraf és el d’Acomptes de proveïdors. 
 
 
4.10. TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 
 
Durant l’exercici tancat a 30 de juny de 2021, no s’han realitzat operacions d’import significatiu en 
moneda estrangera. 
 

 
4.11. IMPOST SOBRE BENEFICIS 
 
En data 22 de gener de 2004, es rebé certificació de l’Agència Tributària segons la qual es fa constar 
que la Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària la opció per l’aplicació del règim fiscal 
especial regulat en el Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
Per aquest motiu, no ha estat comptabilitzada cap despesa per aquest concepte, tot i que el resultat 
de l’exercici ha esdevingut positiu.  
 
No s’ha procedit a la comptabilització de cap import per impostos diferits o avançats. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la Llei esmentada, gaudiran d’exempció a l’Impost de 
Societats, les rendes obtingudes per l’entitat derivades de: 
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 Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de l’entitat. 
 Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris. 
 Les subvencions. 
 Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari. 
 Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets. 
 Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes. 
 Les que d’acord amb la normativa tributaria, han de ser atribuïdes o imputades a les entitats 

sense ànims de lucre i que procedeixin de rendes exemptes incloses en algun dels apartats 
anteriors d’aquest article. 
 
 

4.12. INGRESSOS I DESPESES 
 
Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i 
representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts, en el 
marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, devolucions i impostos indirectes recuperables. A 
aquests efectes, l’ingrés i la despesa es produeix en el moment que s'entenguin rebuts o cedits els 
riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer 
que se’n deriva. Els ingressos i despeses anticipades que té la UVic-UCC estan detallades a la nota 
16.15.  
 
 
4.13. PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS 

 
Es corresponen a aquells passius que resulten indeterminats respecte al seu import o a la data en què 
s’han de cancel·lar i es valoren a data de tancament pel valor actual de la millor estimació possible 
de l’import necessari per cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació, registrant-se els ajustos que 
sorgeixen per l’actualització de la provisió com una despesa financera a mida que es merita. 
 
 
4.14. ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL 
 
La Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és una universitat 
compromesa amb el medi ambient i vetlla perquè les seves infraestructures i instal·lacions siguin 
un referent en termes de sostenibilitat, eficiència, seguretat, control i flexibilitat. La UVic-UCC és 
la tercera universitat catalana més sostenible segons el rànquing mundial UI Greenmetric (any 
2020), on la seva puntuació més destacada és en l’àmbit d’energia i canvi climàtic i gestió de residus. 
 
 
4.15. CRITERIS EMPRATS PER AL REGISTRE I VALORACIÓ DE LES DESPESES DE 

PERSONAL 
 
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-se l’obligació, amb independència 
del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se’n deriva. 
 
 
 
 
 



 Comptes Anuals. Exercici 2020/2021 25 
 
 

 

4.16. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor concedit quan hi ha una seguretat raonable 
que la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, incrementant 
directament el patrimoni net.  

 

 Subvenció de Capital: Es considerarà no reintegrable i es comptabilitzen com ingressos 
directament imputats al patrimoni net quan en la data de formulació dels comptes anuals s'hagi 
executat l'actuació, totalment o parcialment. En el cas d'execució parcial, la subvenció es 
comptabilitzarà  en proporció a l'obra executada. 
 

Segons la Norma de Valoració 18 del Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i associacions 
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, els criteris d’imputació a resultats que la 
Fundació ha seguit són els següents: 
 
 Les subvencions i donacions concedides per a assegurar una rendibilitat mínima o compensar 

el dèficit d’explotació han estat comptabilitzades com a ingressos de l’exercici. 
 

 Les subvencions i donacions que han estat atorgades per finançar despeses específiques s’han 
imputat com a ingressos en el mateix exercici en el qual s’han meritat les despeses. Per tant, 
s’han comptabilitzat en el Patrimoni Net l’import que queda pendent de distribuir. Aquest 
import s’aplicarà en exercicis futurs en funció de les despeses que s’aniran meritant durant el 
període de vigència de la subvenció o donació. 

 
 Les que s’han rebut sense assignació a una finalitat específica s’han imputat com a ingressos 

de l’exercici. 
 

 
4.17. NEGOCIS CONJUNTS 
 
Com s’ha explicat en l’apartat 4.4.2.1. en data 4 de maig de 2018 la Fundació Universitària Balmes 
va acceptar l’ herència de la Sra. Maria Victòria Modolell Trias. Part dels béns integrants de 
l’herència són uns immobles situats a la ciutat de Barcelona valorats en escriptura per un import 
total de  2.916,259,11 euros i 1.029.476,59 euros corresponents al 20,19% de les participacions de 
l’empresa Starting UP Projectes, SL. 
 
L’adquisició d’aquests béns immobles i de la participació social amb el número 4.996.044 de 
l´empresa Starting UP Projectes, SL,  formen part del cabdal hereditari de forma indivisa amb 
l’entitat cohereva Caritas Diocesana de Vic constituint a aquests efectes una comunitat ordinària 
entre ambdues entitats i establint la regulació de la mateixa de mutu acord entre les dues parts, han 
estat integrats en el patrimoni de la Fundació pel cinquanta per cent del seu valor, 1.458.129,56 
euros com a inversions immobiliàries i 0,5 euros com a participacions a llarg termini en entitats 
vinculades.  La resta de participacions per import de 514.738,30 euros s’han comptabilitzat 
directament en aquesta partida al tenir la propietat, la Fundació Universitària Balmes. 
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4.18. TRANSACCIONS ENTRE PARTS VINCULADES 
 
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. 
Si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la diferència atenent a 
la realitat econòmica de l’operació. (Veure Nota 24) 
 

 
4.19. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

 

Sense anotacions en aquest epígraf. 
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL 
  
5.1. COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL SALDO 
 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2021 
és la següent:  
 

Concepte 
Saldo a 
30/06/20 

Addicions Trapassos Baixes 
Saldo a 
30/06/21 

Terrenys i béns naturals 4.094.611,30  0,00  0,00  0,00  4.094.611,30  

Construccions 15.908.298,19  97.268,26  1.240.745,28  0,00  17.246.311,73  

Instal·lacions tècniques 624.558,29  12.009,01  0,00  0,00  636.567,30  

Maquinària 4.901.776,29  349.416,04  1.463,19  0,00  5.252.655,52  

Altres Instal·lacions 3.789.900,57  2.045,20  183.939,36  0,00  3.975.885,13  

Mobiliari 4.440.624,31  139.554,23  0,00  0,00  4.580.178,54  

Equips procés informació 5.494.723,03  232.280,83  0,00  (51.464,56) 5.675.539,30  

Elements de transport 75.947,75  0,00  0,00  0,00  75.947,75  

Altre immobilitzat material 1.158.938,45  21.633,69  0,00  (148,28) 1.180.423,86  

Immobilitzat en curs 56.727,91  1.418.197,18  (1.426.147,83) 0,00  48.777,26  

IMMOBILITZAT MATERIAL BRUT 40.546.106,09 2.272.404,44 0,00 (51.612,84) 42.766.897,69 

Edificacions i construccions (4.849.352,57) (329.792,94) 0,00 0,00 (5.179.145,51) 

Instal·lacions tècniques (532.179,93) (21.367,67) 0,00 0,00 (553.547,60) 

Maquinària (3.701.486,68) (283.330,39) 0,00 0,00 (3.984.817,07) 

Altres instal·lacions (3.044.991,74) (166.629,97) 0,00 0,00 (3.211.621,71) 

Utillatge 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  

Mobiliari (3.293.067,39) (235.557,51) 0,00 0,00 (3.528.624,90) 

Equips informàtics (4.892.671,04) (236.119,68) 0,00 51.464,56 (5.077.326,16) 

Elements de transport (69.580,97) (1.468,80) 0,00 0,00 (71.049,77) 

Altre immobilitzat (1.091.451,89) (27.043,15) 0,00 0,00 (1.118.495,04) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (21.474.782,21) (1.301.310,11) 0,00  51.464,56  (22.724.627,76) 

            

DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

VALOR NET COMPTAB LE 19.071.323,88       20.042.269,93 

 
 
La Generalitat ha subvencionat la inversió en 369.848,88 euros per l’exercici 2020/21. A l’exercici  
2019/20 la Generalitat va subvencionar la inversió en 353.355,52 euros. 
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La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 
2020, és la següent: 
 

Concepte Saldo a 30/06/19 Addicions Trapassos Saldo a 30/06/20 

Terrenys i béns naturals 4.094.611,30  0,00  0,00  4.094.611,30  

Construccions 15.908.298,19  0,00  0,00  15.908.298,19  

Instal·lacions tècniques 609.397,37  15.160,92  0,00  624.558,29  

Maquinària 4.267.706,18  634.070,11  0,00  4.901.776,29  

Altres Instal·lacions 3.756.807,35  33.093,22  0,00  3.789.900,57  

Mobiliari 4.386.292,84  54.331,47  0,00  4.440.624,31  

Equips procés informació 5.358.482,09  136.240,94  0,00  5.494.723,03  

Elements de transport 75.947,75  0,00  0,00  75.947,75  

Altre immobilitzat material 1.136.110,11  22.828,34  0,00  1.158.938,45  

Immobilitzat en curs 24.200,00  32.527,91  0,00  56.727,91  

IMMOBILITZAT MATERIAL BRUT 39.617.853,18 928.252,91 0,00  40.546.106,09 

Edificacions i construccions (4.536.754,85) (312.597,72) 0,00 (4.849.352,57) 

Instal·lacions tècniques (511.971,39) (20.208,54) 0,00 (532.179,93) 

Maquinària (3.503.845,72) (197.640,96) 0,00 (3.701.486,68) 

Altres instal·lacions (2.859.359,92) (185.631,82) 0,00 (3.044.991,74) 

Utillatge 0,00  0,00  0,00 0,00  

Mobiliari (3.054.267,31) (238.800,08) 0,00 (3.293.067,39) 

Equips informàtics (4.655.032,79) (237.638,25) 0,00 (4.892.671,04) 

Elements de transport (66.267,85) (3.313,12) 0,00 (69.580,97) 

Altre immobilitzat (1.061.488,80) (29.963,09) 0,00 (1.091.451,89) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (20.248.988,63) (1.225.793,58) 0,00  (21.474.782,21) 

          

DETERIORAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

VALOR NET COMPTAB LE 19.368.864,55     19.071.323,88 

 
 
La Generalitat ha subvencionat la inversió en 353.355,52 euros per l’exercici 2019/20. A l’exercici  
2018/19 la Generalitat va subvencionar la inversió en 398.991,96 euros. 
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5.2.  ALTRA INFORMACIÓ: 

 

 Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. 
 

DESCRIPCIÓ % 

Construccions 2 

Instal·lacions tècniques 15 

Maquinària 15 

Instal·lacions 8 

Mobiliari 10 

Material d’Oficina 10 

Equips Informàtics 20 

Vehicles 14 

Bibliografia 20 

Vídeos 33 

 
 

 Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat material. 
 

L’import de les subvencions, donacions i llegats relacionats amb l’immobilitzat material rebuts 
durant l’exercici 2020/2021 és de 639.789,27 euros (359.261,33 euros en l’exercici anterior) i 
el valor net comptable dels actius subvencionats és de 573.977,65 euros (331.757,65 euros en 
l’exercici anterior). 
 

 
 Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a béns de l’immobilitzat 

material : 
 

Edificis i Instal·lacions: 
 
Les partides que composen l’immobilitzat material, incorporen les diverses obres realitzades 
en els edificis de la Fundació (tant els que són titularitat de la pròpia Fundació, com els que es 
troben cedits per l’Ajuntament de Vic), i les diverses instal·lacions incorporades a l’estructura 
dels mateixos. 
 
L’import a 30 de juny de 2021 i 2020, de les obres i instal·lacions realitzades sobre els edificis 
que no són propietat de la Fundació, sinó que únicament en gaudeix del seu ús, és el següent: 
 

 

Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

Obres de reforma i millora     

Edifici “Torre dels Frares” 76.033,36 76.033,36 

      

Instal·lacions     

Edifici "Torre dels Frares"            829.211,92 827.166,72 

Total 905.245,28 903.200,08 
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Càrregues sobre l’immobilitzat: 
 
En aquest exercici 2020/21 els immobles i finques de la Fundació no es troben subjectes a 
garantia hipotecària de préstecs a llarg termini. 

 
D’altra banda, les diverses obres i instal·lacions efectuades sobre els edificis que han estat 
cedits en ús per l’Ajuntament de Vic a la Fundació, han de revertir a l’Ajuntament, 
conjuntament amb els propis edificis, en el moment de la finalització de la concessió, fet que 
es produirà l’any 2037.  
 
Pel que fa als immobles anomenats “Hivisa”, Edifici D, Manso Torre dels Frares i el terreny 
de la zona esportiva, que han estat cedits de manera gratuïta per l’Ajuntament de Vic, en el 
supòsit de no ser destinats a activitats docents de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya, revertiran automàticament al patrimoni municipal (veure nota 4.3.4). 
 

 
 Valor dels Terrenys, Construccions i Instal·lacions pels següents immobles: 

 
A 30 de juny de 2021: 
 
 

IMMOBLES 
VALOR 

TERRENYS 
VALOR 

EDIFICIS 

VALOR  
INSTAL.-
LACIONS 

TOTAL 

EDIFICI HIVISA 1.144.803,35 3.037.536,71 755.163,90 4.937.503,96 

EDIFICI C 153.848,58 587.849,55 428.898,49 1.170.596,62 

EDIFICI D 1.120.340,19 2.921.900,79 196.396,45 4.238.637,43 

EDIFICI E 83.312,30 351.603,79 160.251,67 595.167,76 

EDIFICI F 870.253,22 4.631.515,55 1.038.490,30 6.540.259,07 

EDIFICI G 6.010,12 40.740,15 29.827,60 76.577,87 

TORRE DELS FRARES 0,00 76.033,36 829.211,92 905.245,28 

MASIA TORRE FRARES 399.813,78 1.619.825,20 21.608,38 2.041.247,36 

EDIFICI CESS 210.102,00 749.763,85 170.684,00 1.130.549,85 

EDIFICI ZONA ESPORTIVA 106.127,76 631.714,01 273,74 738.115,51 

EDIFICI FARINERA 0,00 10.921,67 67.356,51 78.278,18 

EDIFICI CASA CONVALESCÈNCIA 0,00 997.399,91 42.434,68 1.039.834,59 

EDIFICI BCN 0,00 69.066,02 49.346,20 118.412,22 

PARANIMF 0,00 185.952,12 0,00 185.952,12 

EDIFICI DE CAN BAUMANN (CT BETA) 0,00 1.334.489,05 183.939,36 1.518.428,41 

TOTAL 4.094.611,30 17.246.311,73 3.973.883,20 25.314.806,23 
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     A 30 de juny de 2020: 
 

IMMOBLES 
VALOR 

TERRENYS 
VALOR 

EDIFICIS 

VALOR  
INSTAL.-
LACIONS 

TOTAL 

EDIFICI HIVISA 1.144.803,35 3.037.536,71 755.163,90 4.937.503,96 

EDIFICI C 153.848,58 587.849,55 428.898,49 1.170.596,62 

EDIFICI D 1.120.340,19 2.921.900,79 196.396,45 4.238.637,43 

EDIFICI E 83.312,30 351.603,79 160.251,67 595.167,76 

EDIFICI F 870.253,22 4.627.991,06 1.038.490,30 6.536.734,58 

EDIFICI G 6.010,12 40.740,15 29.827,60 76.577,87 

TORRE DELS FRARES 0,00 76.033,36 827.166,72 903.200,08 

MASIA TORRE FRARES 399.813,78 1.619.825,20 21.608,38 2.041.247,36 

EDIFICI CESS 210.102,00 749.763,85 170.684,00 1.130.549,85 

EDIFICI ZONA ESPORTIVA 106.127,76 631.714,01 273,74 738.115,51 

EDIFICI FARINERA 0,00 10.921,67 67.356,51 78.278,18 

EDIFICI CASA CONVALESCÈNCIA 0,00 997.399,91 42.434,68 1.039.834,59 

EDIFICI BCN 0,00 69.066,02 49.346,20 118.412,22 

PARANIMF 0,00 185.952,12 0,00 185.952,12 

TOTAL 4.094.611,30 15.908.298,19 3.787.898,64 23.790.808,13 

 
 
No existeixen inversions en immobilitzat material situades fora del territori de Catalunya. 
 
L’import dels béns de l’immobilitzat material totalment amortitzats a 30 de juny de 2021 i 2020 
és el següent: 
 

Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

Construccions 550.879,60 550.879,60 

Instal·lacions tècniques 502.068,38 487.548,38 

Maquinària 3.256.464,63 3.186.065,89 

Altres Instal·lacions 1.985.376,72 1.604.128,77 

Mobiliari 2.302.138,61 2.044.697,91 

Equips procés informació 4.439.996,08 4.350.691,47 

Elements de transport 65.456,81 65.456,81 

Altre immobilitzat material 1.059.458,75 1.017.106,76 

Total 14.161.839,58 13.306.575,58 
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No existeixen compromisos ferms de compra ni de venda.  
 
La Fundació té formalitzades pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles riscos a què estan 
subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, així com les possibles 
reclamacions que se li puguin presentar per l’exercici de la seva activitat, entenent que aquestes 
pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos a què estan sotmesos. No existeixen elements 
finançats amb leasing i rèntings. 
 
A continuació es detalla les inversions realitzades en l’immobilitzat material durant l’exercici 
2020/21 per projectes:  

 
                

Catagolació dels projectes 2020/21 Import  

Àrea TIC 152.853,92 

Sistemes d'Informació i Aplicacions per la Comunitat 11.361,90 

Adquisició i renovació de material 141.492,02 

 Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals  192.462,25 

Adequació i ampliació aules 111.507,61 

Adequació laboratoria FCT 17.482,24 

Adequació laboratoris FCB 4.356,00 

Inversions generals en l'area d'infrastuctura i serveis 
Generals 

7.037,74 

Pla d'obres generals Imprevistos 17.897,25 

Restructuració espais BETA 28.132,50 

Restructuració espais Zona esportiva 1.046,65 

U granollers 5.002,26 

Altres àrees 96.103,52 

Centre Tecnològic Beta 47.498,69 

Biblioteca 12.025,41 

Umedia 3.693,42 

Altres 32.885,80 

Total inversions ordinàries (1) 441.419,49 

Inversions BETA "Can Baumann" 1.529.920,05 

Total inversions extraordinàries (2) 1.529.920,05 

Projectes finançats de Recerca i transferència de 
Coneixement i altres (3) 

301.064,90 

TOTAL INVERSIONS (1) +(2) +(3) 2.272.404,44 
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A l’exercici 2019/20 el detall va ser el següent: 
 

 

Catalogació dels projectes 2019/20 Import 

Àrea TIC 137.238,87 
Adquisició i renovació de material 137.238,87 
Àrea d'Infraestructures i Serveis Generals 180.070,22 
Actuacions llicència Ambiental 4.322,73 

Implem.Sistema bicicletes PAS/PDI 3.993,00 
Pla d’obres general imprevistos 27.220,39 
Inversions generals Àrea Infraestructures I Serveis Generals 5.652,59 
Reestructuració espais Beta 6.412,03 
Nou laboratorio de Psicologia i Neurociència 680,26 
Adequació laboratorio de l’esforç 5.564,04 

Adequació laborarori FCSB 559,02 
Creació nous laboratoris  FECHT 1.138,96 
Adequació laboratoris  FEC 2.368,03 
Nous espais online 44.881,81 
Instal.lació sistemes d’alarmes de seguretat 1.342,48 
Ugranollers 43.406,97 
BETA "CAN BAUMANN" 32.527,91 
Altres àrees 44.986,63 
 Biblioteca 13.926,89 

 UMedia 10.876,97 
    Altres 20.182,77 
Total inversions ordinàries 362.295,72 
Projectes Finançats: Recerca i transferència de conèixement 
i altres 

565.957,19  

TOTAL INVERSIONS     928.252,91 
 
 

Durant l’exercici 2020/21 s’han realitzat les següents baixes de l’immoblitzat material: 
 

 Equipaments informàtics per import de 51.464,56 euros que estaban totalment 
amortitzats. 

 Llibres: 148,28€ 
 
A l’exercici 2019/20 no es va realitzar cap baixa. 
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6.  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2021 
és la següent: 
 

      

Concepte 
Saldo a 
30/06/20 

Addicions Reclassificació Ajustaments 
Saldo a 
30/06/21 

Terrenys 2.327.945,23  0,00  0,00  0,00  2.327.945,23  

Construccions 3.629.527,46  0,00  0,00  0,00  3.629.527,46  

Instal·lacions 149.296,45  0,00  0,00  0,00  149.296,45  

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 6.106.769,14 0,00 0,00 0,00  6.106.769,14 

Contruccions (239.785,36) (67.601,75) 0,00  70.583,04  (236.804,07) 

Instal.lacions (30.973,44) (11.943,75) 0,00  0,00  (42.917,19) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (270.758,80) (79.545,50) 0,00 70.583,04 (279.721,26) 

      

VALOR NET COMPTAB LE 5.836.010,34 
   

5.827.047,88 

 
 
En aquesta partida s’han incorporat els immobles obtinguts del llegat de la Sra. Maria Victòria 
Modolell Trias segons s’ha exposat en la nota 4.17 per un import d’1.458.129,56 euros i les obres 
realitzades en l’edifici de Can Baumann per import d´1.685.984,18 euros així com la cessió gratuïta 
d’aquest edifici per un import de 2.962.655,40 euros segons s’ha comentat a la nota 4.4.2.2.  
 
En aquest exercici 2020/21 de l’edifici de Can Baumann s’han ontingut unes rendes per import de 
113.853,60 euros (el mateix import que en l’exercici passat) corresponent al lloguer de l’espai a la 
Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.  Pel que fa als immobles situats a Barcelona 
provinents de l’herència de la Sra Maria Victòria Modolell Trias, aquest es el tercer exercici que 
s’han comptabilitzat rendes per import de 33.438,88 euros (27.220,76 euros l’exerci anterior). 
 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2020 
és la següent: 
 

Concepte 
Saldo a 
30/06/19 

Addicions Reclassificació Trapassos 
Saldo a 
30/06/20 

Terrenys 1.151.561,23  1.176.384,00  0,00  0,00  2.327.945,23  

Construccions 1.843.256,06  1.786.271,40  0,00  0,00  3.629.527,46  

Instal·lacions 149.296,45  0,00  0,00  0,00  149.296,45  

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 3.144.113,74 2.962.655,40 0,00 0,00  6.106.769,14 

Contruccions (55.896,23) (183.889,13) 0,00  0,00  (239.785,36) 

Instal.lacions (19.029,67) (11.943,77) 0,00  0,00  (30.973,44) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (74.925,90) (195.832,90) 0,00  0,00  (270.758,80) 

      
VALOR NET COMPTAB LE 3.069.187,84 

   5.836.010,34 
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7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
En aquest exerci 2020/21 s’ha comptabilitat en aquesta partida la donació realitzada per particulars 
d’obres valorades a preu de mercat per un import de 66.600 euros. A l’exercici passat no hi va haver 
cap moviment en aquest epígraf (veure nota 4.2) 
 
El detall és el següent: 
 

Concepte Saldo a 30/06/20 Addicions Traspassos Saldo a 30/06/21 

Quadres 0,00 66.600  0,00  66.600 

Patrimoni cultural 0,00 66.600 0,00 66,600 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

8.1.  COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL SALDO 
  
El detall del moviment d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2021, és el 
següent: 
 

Concepte Saldo a 30/06/20 Addicions Traspassos Saldo a 30/06/21 

Propietat industrial 47.000,90  861,47  0,00  47.862,37  

Aplicacions informàtiques 2.262.180,58  50.977,54  0,00  2.313.158,12  

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament 8.061.963,12  0,00  0,00  8.061.963,12  

Acomptes per immobilitzacions intangibles 5.445,00  43.444,99  0,00  48.889,99  

IMMOBILITZAT INTANGIBLE BRUT 10.376.589,60  95.284,00  0,00  10.471.873,60  

Propietat industrial (31.792,40) (2.465,96) 0,00  (34.258,36) 

Aplicacions informàtiques (2.090.241,16) (104.632,75) 0,00  (2.194.873,91) 

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament (3.941.537,04) (242.330,92) 0,00  (4.183.867,96) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (6.063.570,60) (349.429,63) 0,00  (6.413.000,23) 

        

VALOR NET COMPTAB LE 4.313.019,00    4.058.873,37  

 
 
La Generalitat ha subvencionat l’immobilitzat intangible en 44.494,01 euros per l’exercici 2020/21 
(46.644,48 euros en l’exercici anterior). 
 
El detall del moviment d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2020, és el 
següent:  
 

Concepte Saldo a 30/06/19 Addicions Traspassos Saldo a 30/06/20 

Propietat industrial 42.687,46  4.313,44  0,00  47.000,90  

Aplicacions informàtiques 2.148.321,18  110.471,40  3.388,00  2.262.180,58  

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament 8.061.963,12  0,00  0,00  8.061.963,12  

Acomptes per immobilitzacions intangibles 3.388,00  5.445,00  (3.388,00) 5.445,00  

IMMOBILITZAT INTANGIBLE BRUT 10.256.359,76  120.229,84  0,00  10.376.589,60  

Propietat industrial (29.556,81) (2.235,59) 0,00  (31.792,40) 

Aplicacions informàtiques (1.918.227,65) (172.013,51) 0,00  (2.090.241,16) 

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament 5.445,00  (242.330,92) 0,00  (3.941.537,04) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (5.646.990,58) (415.413,11) 0,00  (6.063.570,60) 

        

VALOR NET COMPTAB LE 4.609.369,18    4.313.019,00  

 
La Generalitat ha subvencionat l’immobilitzat intangible en 46.644,48 euros per l’exercici 2019/20 
(11.185,98 euros en l’exercici anterior). 
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8.2. ALTRA INFORMACIÓ 
 

 Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. 
 

DESCRIPCIÓ % 

Propietat Industrial 10 

Aplicacions Informàtiques 30 

Drets sobre béns cedits 3,03 

 

 
 Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb l’immobilitzat intangible. 

 
L’import de les subvencions, donacions i llegats relacionats amb l’immobilitzat intangible 
rebuts durant l’exercici 2020/2021 és de 44.494,01 euros (46.644,48 euros en l’exercici 
anterior) i el valor net comptable dels actius subvencionats és de 41.616,60 euros (38.084,85 
euros en l’exercici anterior). 
 
 

 Qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti a l’immobilitzat intangible 
com ara: 
 
Propietat Industrial 
 
El saldo inicial d’aquesta partida correspon als imports satisfets en concepte del registre de les 
marques “Estudis Universitaris de Vic”, “Estudis Universitaris d’Osona” i “Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya” entre d’altres i de patents. 
 
Durant l’exercici 2020/21, s’han incorporat en aquesta partida 256,47 euros en patents (520,14 
euros en l’exercici anterior) i en marques 605,00 euros (3,793,30 eurors l’exercici anterior) . 

 
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament: 
 
Es troba comptabilitzat en aquesta partida, la valoració dels immobles dels quals la Fundació 
Universitària Balmes en gaudeix l’ús, mitjançant cessió gratuïta rebuda de l’Ajuntament de Vic, 
en base als criteris que han estat descrits en la nota 4.1 anterior. 
 
Els drets cedits en ús gratuïtament vigents a 30 de juny de 2021, presenten el següent detall: 
 
 

CONCEPTE Import 

Concessió de l’immoble destinat a les Escoles d’Enginyeria de la 
Universitat de Vic segons escriptura d’ampliació de cessió gratuïta 
d’ús. L’immoble ha estat incorporat a l’immobilitzat immaterial en 
base a l’escriptura esmentada segons es detalla en la Nota 4.1 
d’aquesta memòria  

 
 
 

7.997.721,30 

  

Mòdul prefabricat MC model C-151 ** 64.241,82 
 8.061.963,12 
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** La Fundació Universitària Balmes va signar un conveni de cessió d’ús amb la Generalitat 
de Catalunya el dia 16 de novembre de 2005 on la Comissió Central de Subministrament 
resolgué desafectar un mòdul prefabricat MC model C-151, (núm. d’inventari 215.099) del 
servei públic que fins en aquell moment estava adscrit, i és va autoritzar la cessió d’ús per un 
període quatre anys a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya , el seu valor és 
de 64.241,82 euros que es troba totalment amortitzat. 

 
Pel que fa referència a les inversions de reforma, millora i ampliació, realitzades per la 
Fundació en els edificis i instal·lacions cedits en ús, han estat comptabilitzats com més valor 
de l’immobilitzat material. 
 

Aplicacions Informàtiques: 
 

       Durant l’exercici 2020/21 han entrat en funcionament les aplicacions informàtiques següents: 
 

                     

Nom Programa 30/06/2021 

Modul de Recerca 40.000,00 

  Microsoft Windows 10 Home 64Bits OEM 113,86 

APP CIUTADANA WCITY 6.740,00 

 Entorn de gestió d’enquestes pel projecte Hallenges 4.123,68 

Total 50.977,54 

 
 

En l’exercici 2019/2020 el detall és el que es presenta a continuació: 
 
 

Nom Programa 30/06/2020 

Programa SECTRA 58.320,00 

3D Experience Academica on Cloud.Llicencies 
CATIA 

18.150,00 

Software per a la gestió de coleccions de mostres 
biològiques 

14.895,00 

Instal·lació i integració de la plataforma OpenSAT 9.196,00 

Plataforma de Contratación Pública del CSUC. Servei 
SAAS. 

9.256,40 

Aplicatiu U-Talent 3.388,00 

Microsoft windows 10 home 64 bits OEM 654,00 

Total 113.859,40 
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Altres: 
 

No existeixen inversions en immobilitzat intangible els drets dels quals es puguin exercitar 
fora del territori de Catalunya o estiguin relacionats amb inversions situades fora del territori 
de Catalunya. 

 
No existeixen inversions en immobilitzat intangible no afecte directament a les activitats. 
 
L’import dels béns de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats a 30 de Juny de 2021 i 
30 de Juny de 2020 és el següent:  
 
 
 
                                      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

Propietat industrial 22.909,63 22.909,63 

Aplicacions informàtiques 2.077.578,71 1.695.661,16 

Drets sobre béns cedits 64.241,82 64.241,82 

Total 2.164.730,15 1.782.812,60 
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9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 
9.1. ARRENDAMENTS OPERATIUS 
 
La Fundació té formalitzats diversos contractes d’arrendaments, tant com arrendatari com 
arrendador, els quals a 30 de juny de 2021 són considerats com cancelables. 
 
Els acords més significatius vigents al tancament de l’exercici 2020/21 es corresponen amb: 
 
 A l’exercici 2012/13 la Fundació Universitària Balmes va signar un contracte de lloguer 

corresponent a la finca coneguda com “Casa de Convalescència” situada a Vic al xamfrà de la 
Rambla Hospital, on té assignat el núm. 52, i del carrer del Dr. Junyent, on té assignat el número 
1.  

 
El contracte es va signar el dia 31 d’agost de 2012, però la seva vigència va començar, 
retroactivament, el dia 20 de desembre de 2011, i s’estableix per un període de 40 anys, de 
forma que expirarà el dia 20 de desembre de 2051. 
 
La renda de l’arrendament es fixa en Set Mil Cinc-Cents euros anuals (7.500 euros) quantitat a 
la qual s’haurà d’aplicar el corresponent impost sobre el valor afegit. Segons s’acorda en el 
contracte, l’import total de l’arrendament, corresponent als 40 anys, es va fer efectiu en el 
moment de la seva signatura, registrant en el compte de resultats de l’exercici tancat a 30 de 
juny de 2013 la despesa meritada des de l’inici de l’arrendament (20 de desembre de 2011) i 
registrant en l’actiu del balanç de situació l’import que meritarà en cadascun dels exercicis fins 
a la finalització del contracte. 
 
S’ha fixat una fiança de Mil Dos-Cents cinquanta euros (1.250 euros), corresponents a dos 
mesos de lloguer. 
 

 A l’exercici 2013/14 es va signar un contracte d’arrendament, corresponent al lloguer de part 
del Centre d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement situat al carrer Doctor Junyent, núm. 3 
de Vic.  

 
El contracte es va signar el dia 11 de juliol de 2013, i la seva vigència comença retroactivament 
el dia 1 de març de 2013 i s’estableix per un termini de cinc anys a partir d’aquella data. 
 
Per aquest motiu s’ha fet la corresponent previsió de despesa per un import de 12.898,60 euros 
(iva inclòs) corresponent a les mensualitats compreses entre el període de març a juny de 2013. 
 
La quota de lloguer mensual en el moment de signar el contracte és de 3.224,65 euros (IVA 
inclòs).  
 
La renda total que en cada moment hagi de satisfer la FUB es pot actualitzar de forma anual a 
partir del dia 1 de març de 2014, segons allò que convinguin les parts de forma expressa com 
addenda al contracte inicial. 
 
En cas que per a la revisió es prengui com a referència l’índex de preus al consum, s’agafarà el 
que correspongui al 31 de desembre de l’últim any aplicat. 
 
S’ha fixat una fiança de cinc-mil tres-cents trenta euros (5.330 euros), corresponents a dos 
mesos de lloguer. 
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A data 1 de gener de 2020 s’ha signat la prorroga tàcita del contracte des del dia 28 de febrer 
de 2018 fins fins el dia 1 de gener de 2020, per un període de cinc (5) anys, a comptar del dia 1 
de gener de 2020 fins el dia 31 de desembre de 2024.  
 
Una vegada transcorregut el termini vigent establert de cinc (5 anys), el present contracte es 
prorrogarà tàcitament per períodes successius de tres (3) anys, a no ser que una de les parts 
comuniqui la seva voluntat de no revovar amb un (1) any d’antelació, sempre respectant el límit 
temporal màxim indicat en el conveni de col.laboració entre Creacció i FUBalmes (20 de 
desembre de 2051). 
 
El preu del lloguer o renda es fixa en la quantitat mensual de tres mil dos-cents trenta-vuit euros 
(3.238,00€), més el corresponent Iva.  La renda total es pot actualitzar o revisar segons consta 
en el pacte tercer del contracte d’arrendament signat en data 11 de juliol de 2013. 
 
Tenint en compte l’actualització de la renda, també s’actualitza i incrementa l’import de la 
fiança en la suma de sis mil quatre-centes setanta-sis euros(6.476,00€). 
 

 A l’exercici  2016/17 la Fundació Universitària Balmes va signar un contracte d’arrendament, 
corresponent al lloguer de 40 m2  de l’immoble situat al Carrer de la Via Augusta 121 de 
Barcelona i de 125 m2  de l’immoble situat també al Carrer de la Via Augusta però al número 
123. 

 
El contracte es va signar el dia 20 d’octubre de 2016, i la seva vigència va començar el dia 1 de 
desembre de 2016. La seva durada s’estableix per un període de cinc (5) anys.  Arribat el 
venciment del contracte, el dia 30 de novembre de 2021, el mateix es prorrogarà per anualitats 
fins que qualsevol de les parts no manifesti la seva voluntat de resolució per escrit i fefaentment 
amb dos (2) mesos d’antelació a la finalització del contracte o de qualsevol de les seves 
pròrrogues. 
 
La renda de l’arrendament es fixa en Tres Mil Cinc-Cents Vuitanta Nou euros mensuals (3.589 
euros), quantitat a la qual s’haurà d’aplicar el corresponent Impost Sobre el Valor Afegit (IVA).  
La renda es revisarà anualment per adaptar-se a les variacions que en més o en menys 
experimentin els preus en base a les dades que publiqui pel territori de Catalunya, l´Institut 
Nacional d’Estadística (IPC) o l’organisme que legalment el substitueixi. 
 
S’ha fixat una fiança de Quatre Mil Nou-Cents Cinquanta Euros (4.950 euros), corresponents a 
dos (2) mesos de lloguer. Aquest import s´ingressarà al compte restringit del Dipòsit de Fiances 
dels contractes de lloguer de finques urbanes de l’ Institut Català del Sòl. 
 
Aquest contracte es substituït a l’exercici  2017/18, per la signatura del contracte que es detalla 
en el paràgraf següent. 

 
 A l’exercici 2017/18 la Fundació Universitària Balmes va signar un contracte d’arrendament, 

corresponent al lloguer de 40 m2  de l’immoble situat al Carrer de la Via Augusta 121 de 
Barcelona i de 250 m2  de l’immoble situat també al Carrer de la Via Augusta però al número 
123. 

 
El contracte es va signar el dia 20 de setembre de 2017, i la seva vigència va començar el dia 1 
de novembre de 2017. La seva durada s’estableix per un període de cinc (5) anys.  Arribat el 
venciment del contracte, el dia 30 de novembre de 2022, el mateix es prorrogarà per anualitats 



 Comptes Anuals. Exercici 2020/2021 42 
 
 

 

fins que qualsevol de les parts no manifesti la seva voluntat de resolució per escrit i fefaentment 
amb dos (2) mesos d’antelació a la finalització del contracte o de qualsevol de les seves 
pròrrogues. 
 
La renda de l’arrendament es fixa en set mil tres-cents vint-i-vuit amb trenta euros mensuals 
(7.328,30 euros), quantitat a la qual s’haurà d’aplicar el corresponent Impost Sobre el Valor 
Afegit (IVA).  Per a la primera revisió es prendrà com a base l’import de lloguer de 7.328,30 
euro, més la variació que hagin experimentat els preus de consum durant els dotze mesos 
immediatament anteriors, i a partir dels anys següents s’aplicarà la renda que resulti més la 
variació de l´IPC de l’any anterior. 
 
S’ha fixat una fiança de 9.706,60€ Aquest import s´ingressarà al compte restringit del Dipòsit 
de Fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes de l’ Institut Català del Sòl. 
 
A 19 de juliol de 2019 es signa la resolució i extinció del contracte i per aquest motiu ambdues 
parts pacten com a contraprestació per la resolució i extinció anticipada de l’arrendament per a 
l’immoble del carrer Via Augusta 123 i 121,  l’import de 215.517,25 euros i 34.482,75 euros 
respectivament mès l’iva corresponent. 

 
 En l’exercici 2018/19 la Fundació Universitària Balmes va signar un contracte corresponent a 

la cessió d´ús de l’Església i la sala Gòtica amb la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. 
 
El contracte es va signar el dia 29 de maig de 2019 i la seva durada s’estableix per un termini 
de 25 anys prorrogable automàticament per anys successius. 
 
La renda a satisfer tindrà una carència inicial de tres anys. A partir de l’inici del quart any la 
renda es pagarà per anticipat amb l’escalat que es detalla a continuació: 
 
 

          RENDA               ANUAL 
1 A 3 ANYS          CARÈNCIA 
4-5 ANYS             3.000 € 

6-10 ANYS 5.000€ 
11 a 15 ANYS 9.000€ 
16 a 20 ANYS 12.000€ 
21 A 25 ANYS 15.000€ 

 
La renda s’actualitzarà per a cada tram i anualment dins de cada tram de conformitat amb la 
variació de preus de consum corresponent a Catalunya. 
 

 A l’exercici 2020/21 s’ha signat un contracte de lloguer entre el Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria, SA i la Fundació Universitària balmes corresponent al lloguer del local comercial 
situat a la planta baixa de l’immoble situat a la ciutat de Vic, a l’Avinguda de la Generalitat, 36 
i al carrer Manel Serra Moret, números u i tres amb una superfície útil de cent-vuitanta dos 
metres i sis decímetres quadrats.     
 
Aquest contracte s’estableix per un termini de dos (2) anys a partir de la data del contracte que 
es va signar el dia 3 de juny de 2021.  Transcorregut aquest període, el contracte serà tàcitament 
prorrogat per període de un (1) any fins a un màxim de cinc (5) anualitats. Transcorregut el 
termini inicial, les parts podran resoldre el Contracte en qualsevol moment sense obligació 
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d’indemnitzar per part de l’arrendatari, sempre i quan li notifiqui aquesta circumstància de 
forma fefaent amb un preavís de quatre (4) mesos. En tot cas, un cop transcorregut les 5 
anualitats de prorroga per cicles anuals, això vol dir fins el dia 30/06/2028 el contracte s’entedrà 
automàticament resolt. 

     
La renta pactada es de vuit-cents trenta-tres euros amb trenta-quatre cèntims (833,34€) 
mensuals, incrementada amb l’Iva corresponent, a pagar de manera anticipada dintre dels set 
(7) primers dies de cada mes. Per acord entre les parts s’estableix un període de carència en el 
pagament de la renta d’una mensualitat, es a dir s’abonarà la primera mensualitat de renda a 
juliol 2021. Durant la vigència del Contracte la renda podrà ser revisada per l’arrendador, 
únicament a l’alça, a la data en que es compleixi cada any de vigència, aplicant a la renda vigent 
la variació percentual experimentada per l’Index General Nacional del Sistema d’ Indexs de 
Preus al consum durant els dotze mesos immediatament anteriors a la data de cada revisió. 
 
En garantía del compliment de les obligacions assumides s’estableix una fiança per import de 
mil sis-cents setanta-sis euros amb seixanta-vuit cèntims (1.666,68€) corresponent a dues 
mensualitats de  la renda corresponent al local. 

 
 En aquest exercici 2020/21 també s’ha signat un contracte de lloguer de l’habitatge de la planta 

segona, porta quarta, de l’edifici situat a la plaça de l’Estació, 1, de Vic, Aquest pis s’ha de 
destinar exclusivament a habitatge pels estudiants participants en el “Programa de 
Convivència” i a la persona amb Discapacitat Funcional participant del projecte, no podent-lo 
destinar a cap altra finalitat, ni totalment ni parcialment, sense autorització expressa i per escrit 
de la part arrendadora. 
 
Aquest arrendament es pacta per nou mesos, prorrogable obligatòriament d’any en any, fins a 
finalitzar una durada mínima d’aquest arredament de cinc anys, llevat que l’arrendatari 
comuniqui a l’arrendador, com a mínim amb trenta dies d’antelació a la data de finalització del 
termini inicial o de qualsevol de les pròrrogues, la seva voluntat de no renovar-lo. 
 
No procedirà tal pròrrroga obligatòria si, transcorregut el primer any de durada del contracte, 
l’arrendador comunica a l’arrendatari amb una anticipació mínima de dos mesos que té 
necessitat de l’esmentat pis per a destinar-lo a habitatge permanent.  
 
Si, arribada la data de venciment del termini inicial, o de qualsevol de les seves pròrrogues, un 
cop transcorreguts els esmentats cinc anys de durada del contracte, cap de les part ha notificat 
a l’altra, amb un antelació mínima de quatre mesos, la seva voluntat de no renovar-lo, es 
prorrogarà per terminis anuals fins un màxim de tres anys mes, llevat que l’arrendatari notifiqui 
a l’arrendador la seva voluntat de no renovar-lo  amb un anticipció mínima d’un mes respecte 
de la data de finalització de qualsevol de les anualitats, i , transcorregut aquests tres anys, es 
prorrogarà de mes en mes, mentre cap de les parts no notifiqui a l’altra la voluntat de no 
prorrogar-lo amb la indicada d’un mes. 
 
El preu de l’arrendament es fixa en la quantitat mensual de sis-cents cinquanta-sis euros (656€). 

 
En concepte de fiança l’arrendatària lliura a l’arrendadora, la quantitat de mil tres-cents dotze 
euros (1.312,00€) 

 
      No s’ha realitzat cap operació de subarrendament. 
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La Fundació també ha signat en aquest exerici 2020/21 un contracte de renting que té per objecte la 
renovació de la infraestrcutra per allotjar els servidors i escriptoris virtuals de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya.  El contracte té una durada de cinc anys (60 quotes mensuals) . 
En aquest exercici 2020/21 s’han pagat 9 quotes per import de 27.052,33. La primera quota va 
començar a comptar a partir del dia 14 d’octubre de 2020, dia en el que es va produir la recepció del 
material. 
 
 
9.2. ARRENDAMENTS FINANCERS 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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10. INSTRUMENTS FINANCERS 
 

10.1. INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ 
 

10.1.1. Actius financers, llevat de les inversions en el Patrimoni d’entitats del grup, multigrup 
i associades 

 
10.1.1.1. Actius financers a llarg termini: 

 
 

 Saldo a 30/06/2021 Saldo a 30/06/2020 

Categoria 

Altres 
actius 

Financers 
( a ) 

Crèdits, 
derivats i 
altres ( b ) 

Total 

Altres 
actius 

Financers 
( a ) 

Crèdits, 
derivats i 
altres ( b ) 

Total 

Actiu a valor raonables amb canvis 
en PiG 

21.184,00  0,00  21.184,00  21.184,00  0,00  21.184,00  

Inversions mantingudes fins al 
venciment  

0,00  14.687,56  14.687,56  0,00  18.194,80  18.194,80  

Altres actius financers 0,00  2.999.400,95  2.999.400,95  0,00  2.974.441,97  2.974.441,97  

Préstecs i partides a cobrar 0,00  12.633.139,81  12.633.139,81  0,00  7.083.489,65  7.083.489,65  

Total 21.184,00  15.647.228,32  15.668.412,32  21.184,00  10.076.126,42  10.097.310,42  

 
(a) Instruments de Patrimoni: 
 
 En data 15 d'abril de 2003, segons escriptura pública, el Banc Santander Central Hispà cedí i 

transmeté gratuïtament a la Fundació Universitària Balmes, la plena propietat de 100 accions de 
valor nominal 10 euros cadascuna, de la societat “Portal Universia, SA”. En la disposició quarta 
de l'esmentada escriptura, s'estableix que la present donació serà efectiva a partir del moment 
de la seva acceptació íntegra en escriptura pública. En data 29 de juliol de 2003, la Fundació 
Universitària Balmes acceptà la cessió gratuïta de les esmentades accions.  
 

 En data 16 de febrer de 2015 l’assemblea de socis de l’Agrupació d’Interès Econòmic “SIGMA 
GESTIÓ UNIVERSITÀRIA, A.I.E.” va aprovar l’ampliació de capital de l’agrupació 
mitjançant la creació i emissió d’una nova participació social acumulable i indivisible de valor 
nominal 18.782 euros que va ser íntegrament subscrita i desemborsada per la Fundació 
Universitària Balmes, que va passar a tenir l’1,03% del capital social. 

 
En data 20 de febrer de 2020 l’assemblea de socis de l’Agrupació va aprovar l’ampliació del 
capital de l’agrupació i els socis nous de la Fase I del model de creixement de SIGMA entre els 
quals es troba la Fundació Universitària Balmes, varen anar a l’ampliació de capital per un 
import de 1.252 euros, de manera que ara la participació en el capital social passar a ser de 
l’1,05%. 

 
Sigma Gestión Universitária, IAE proporciona solucions innovadores per a modernitzar la 
gestió acadèmica de centres d’educació superior i adequar-les als requeriments de l’Espai 
Europeu d’Educació Superior. La condició de soci de l’agrupació permetrà a la Fundació, ens 
titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i del conjunt de centres que 
s’hi integren actualment o s’hi integrin en el futur, adoptar decisions sobre les aplicacions 
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informàtiques més adients per a la gestió universitària així com gaudir dels serveis tècnics de 
l’agrupació. 

 
 
(b) Crèdits, derivats i altres. 
 
 Inversions mantingudes fins al venciment:  

 
- Fiança dipositada a Aigües de Gurb per un import de 30,04 euros. 
- Fiança per import de 1.250,00 euros corresponent al lloguer de l’edifici conegut com “Casa 

Convalescència” ubicat al xamfrà de la rambla de l’Hospital, on té assignat el núm. 52, i 
el carrer del Dr. Junyent, on té assignat el núm.1, de Vic. 

- Fiança dipositada a Aigües de Vic per un import de 12,02 euros corresponent a l’edifici 
Masia Torre Frares. 

- Fiança dipositada a Aigües de Vic per un import de 96,64 euros corresponent a l’edifici 
Masia Torre Frares. 

- Fiança per import de 2.653,74 euros corresponent a la gestió de residus i demolició de Can 
Bauman amb l’Ajuntament de Vic. 

- Fiança dipositada a Aigües de Vic per un import de 6,00 euros corresponent a l’edifici de 
la Caseta del carrer Sagrada Família, 7-9. 

- Fiances dipositades a Aigües de Vic per import de 196,16 euros de l’edifici de Can 
Baumann. 

- Fiança per import de 1.312,00 euros corresponent a l’arrendament de l’habitatge de la 
planta segona, porta quarta, de l’edifici situat a la plaça de l’estació, 1, de Vic. 

- Fiança per import de 6.476,00 euros corresponent a la pròrroga del contracte de lloguer de 
l’edifici  “Casa Convalescència” ubicat al carrer del Dr. Junyent, núm. 3, de Vic. 

- Fiança dipositada a Aigües de Vic per un import de 98,08 euros corresponent a l’habitatge 
de la planta segona, porta quarta, de l’edifici situat a la plaça de l’Estació, 1, de Vic 

- Fiança per import de 1.666,88 eurors corresponent al lloguer del local comercial situat a la 
planta baixa de l’immoble situat a la ciutat de Vic, a l’Avinguda de la Generalitat, 36 i al 
carrer Manel Serra Moret, números u i tres. 

- Diposits varis per import de 890,00 euros. 
 
 

 Altres actius financers: 
 

-  Import corresponent al pagament avançat per l’arrendament de la Casa Convalescència. 
Veure nota 9.1. per import de 260.884,21 euros aquest exercici 2020/21 i 269.728,15 euros 
l’exercici anterior. 
 

- Subvencions a cobrar a llarg termini per import de 18.306,78 euros a l’exercici 2020/21 
(7.571,62 euros l`exercici anterior). 

 
- En l’exercici 2018/19,  els instruments de patrimoni registrats per un import de 1.918 milers 

d’euros a la partida d’actius financers a curt termini,  corresponents als fons d’inversió 
rebuts amb l’herència que constitueixen el Fons Especial (nota 13),  es van vendre i els 
diners obtinguts han estat dipositats en comptes bancaris a llarg termini. Tot i estat 
condicionat el destí específic d’aquest fons, a data actual s´estan avaluant fórmules de 
reinversió que permetin donar compliment a la voluntat de l’herència i eviti a la vegada 
gestionar actius financers de renda variable. També s’han traslladat en aquesta partida els 
diners obtinguts de la venda de les participacions de l’entitat Starting Up Projectes, SL. 
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El saldo de les imposicions a llarg termini es de 2.720.209,96 euros a l’exercici 2020/21 i 
2.697.142,20 euros l’exercici anterior. 

 
 
 Préstecs i partides a cobrar:  
 

- Crèdits a entitats:  
 
En data 31 d’Agost de 2015, la Fundació Universitària Balmes, com a soci únic de la 
societat Eumo Editorial, SA va realitzar una aportació a l’entitat, mitjançant la 
compensació del saldo que el soci únic ostentava enfront de la companyia derivat del 
contracte de préstec participatiu per import de 130.000 euros.  
  
En data 16 d’abril de 2015, Edicions 62 cedeix i transfereix a favor de la Fundació 
Universitària Balmes per la quantitat d’un euro el préstec participatiu que aquesta ostenta 
contra Eumo Editorial S.A. per import de 130.000 euros. 

 
També es troba comptabilitzat el préstec que la FUB va atorgar a Eumo Gràfic, SAU per 
import de 0,00 euros (10.000 euros l’exercici anterior). 
 

          -   Crèdits a llarg termini: 
 

En aquest exercici 2020/21 s’han comptabilitzat en aquesta partida les subvencions oficials 
que tenen venciment de cobrament a partir de l’1 de juliol de 2023: 
 

Entitat Departament Concepte Import 

Comissió Europea - 
Pond Ecosystems for Resilient Future 
Landscapes in a changing Climate 
(PONDERFUL) 

4.413.853,06 

Comissió Europea - 

FERTIMANURE: Innovative nutrient 
recovery from secondary sources– Production 
of high-added value FERTIlisers from animal 
MANURE 

4.021.997,99 

Comissió Europea - 
DECOST: Decentralised Compositing in 
Small Towns 

813.032,48 

Comissió Europea - 
ACCELWATER: Accelerating Water 
Circularity in Food and Beverage Industrial 
Areas around Europe 

429.133,57 

Comissió Europea - 
CIRCULAR BIOCARBON: Turning carbon 
of complex organic urban waste streams into 
value-added products 

299.951,43 

Comissió Europea - 
SEA2LAND: Producing advanced bio-based 
fertilizers from fisheries wastes 

238.579,77 

Comissió Europea - 

RAWMINA: Integrated innovative pilot 
system for Critical Raw Materials recovery 
from mines wastes in a circular economy 
context 

221.439,47 

Comissió Europea - 
VIOBOND – sustainable binder: Upscaling 
new lignin-phenol-formaldehyde resin 
production with wood-based biorefinery lignin 

211.893,75 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL. Gestió sostenible de les dejeccions 
ramaderes 

193.301,47 

Generalitat de Catalunya 
De la 
Presidència 

Laboratori d'Innovació Social i Digital 181.716,30 

Comissió Europea - 
VIVALDI: innoVative bIo-based chains for 
CO2 VALorisation as aDded-value organIc 
acids 

167.787,50 

Generalitat de Catalunya Agaur   157.618,67 
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Entitat Departament Concepte Import 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL- Equipaments de recerca i innovació 
en l'àmbit de la salut 

147.391,40 

Interreg Poctefa 

Valorización de coproductos procedentes del 
tratamiento de residuos y biomasa como 
productos innovadores con valor añadido para 
la agricultura (FERTILWASTE) 

127.540,00 

Ajuntament de Manlleu - Aportació CERM 2020 116.666,67 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
Gestió de la innovació i l'emprenedoria en 
entitats del coneixement 

103.431,40 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL. Dinamització agroecològica 

103.397,10 

Comissió Europea - 
Mediterranean Dialogue for Waste 
Management Governance (MED4Waste) 

88.755,46 

Comissió Europea - 
Ecotourism in Mediterranean Destinations: 
From Monitoring and Planning to Promotion 
and Policy Support (DESTIMED PLUS) 

71.001,57 

Comissió Europea - 
Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm 
dairy processing Waste (REFLOW) 

67.495,46 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Ayuda Ramón y Cajal 67.440,00 

Comissió Europea - Green Growth 67.122,60 

Comissió Europea - 
Transition towards climate-neutral Interreg 
MED projects (ZeroCO2MED) 

54.478,55 

Comissió Europea - 

 LOOP – Empowering teachers personal, 
professional and social continuous 
development through innovative peer-
induction programmes 

43.366,20 

Generalitat de Catalunya Acció 

Systematic Management and Automatic 
RegulationTechnique for Ecological Water 
Sensitive Catchment Desing System (SMART 
EWSCDS) 

41.148,00 

Generalitat de Catalunya Acció 
Advanced biofungicide production through 
innovative technologies (BIOFUNTECH) 

40.572,00 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad - Ayuda Ramón y Cajal 33.720,00 

Comissió Europea - Writing for Inclusion (WIN) 25.887,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Estudio observacional: relación entre la 
composición y la funcionalidad in vitro del 
plasma rico en plaquetas autólogo y la 
evolución de heridas crónicas tratadas con esta 
terapia 

19.360,00 

Comissió Europea - 
GreenBuilding: Minimising Energy 
Consumption for Green buildings Respecting 
present uses and public needs 

17.933,94 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de la viabilitat del test de 
concentració de nitrats a la base de la tija del 
blat de moro a Catalunya 

14.982,50 

Comissió Europea - 
Ecole, famille et associations pour lutter contre 
le décrochage scolaire (Alliance 3) 

11.634,00 

Comissió Europea - 
Renewing Ergonomic Education for Health 
Care Students in European HEIs (RENE) 

10.445,50 

Comissió Europea - 
Technologically enhanced online opportunities 
for language learning in inclusive education 
(TOOLS) 

9.064,00 

    Total 12.633.138,81 

  
 
El detall de l’import comptabilitzat a 30 de juny de 2020 és el que es mostra a continuació: 
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Entitat Departament Concepte Import 

Comissió Europea - 
FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery 
from secondary sources– Production of high-
added value FERTIlisers from animal MANURE 

4.021.997,99 

Comissió Europea - 
DECOST: Decentralised Compositing in Small 
Towns 

813.032,48 

Comissió Europea - 
Decreasing the environmental impact caused by 
abandoned mines on water bodies (LIFE 
DEMINE) 

393.143,20 

Comissió Europea - Green Growth 201.367,80 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. 
Gestió sostenible de les dejeccions ramaderes 

193.301,47 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL- 
Equipaments de recerca i innovació en l'àmbit de 
la salut 

147.391,40 

Ministerio de Economia y Empresa - Ayuda Ramón y Cajal 121.160,00 

Comissió Europea - 

"Ecotourism in Mediterranean Destinations: From 
Monitoring and 
Planning to Promotion and Policy Support 
(DESTIMED PLUS)" 

106.502,35 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
Gestió de la innovació i l'emprenedoria en entitats 
del coneixement 

103.431,40 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. 
Dinamització agroecològica 

103.397,10 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Ayuda Ramón y Cajal 101.160,00 

Ministerio de Economia, Industria y Competitividad - 
Estudio del papel de las integrinas en los 
mecanismos moleculares de la curación de las 
herIdas a la escala nanométrica 

90.750,00 

Comissió Europea - 
Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy 
processing Waste (REFLOW) 

67.495,46 

Ministerio de Economia, Industria y Competitividad - Ayuda Ramón y Cajal 67.440,00 

Comissió Europea - 
GreenBuilding: Minimising Energy Consumption 
for Green buildings Respecting present uses and 
public needs 

53.801,84 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Contaminación ambiental de las actividades de 
extracción petrolera y la munición de plomo en 
territorios indígenas de los bosques lluviosos 
tropicales y ecosistemas remotos 

52.852,80 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Estrategias de marqueting colectivo y modelos de 
negocio de economía circular para la valorización 
de alimentos locales, residuos alimentarios y 
subproductos: aceite de oliva 

52.171,00 

Comissió Europea - 
Ecole, famille et associations pour lutter contre le 
décrochage scolaire (Alliance 3) 

34.902,00 

Ministerio de Economia, Industria y Competitividad - Ayuda Ramón y Cajal 33.720,00 
Ministerio de Economia, Industria y Competitividad - Ayuda Ramón y Cajal 33.720,00 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de la viabilitat del test de 
concentració de nitrats a la base de la tija del blat 
de moro a Catalunya 

29.965,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades FECYT UDivulga. Ciència i Societat 25.000,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 
Size-based approaches to understand impacts on 
river ecosystem functioning 

22.869,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Estudio observacional: relación entre la 
composición y la funcionalidad in vitro del 
plasma rico en plaquetas autólogo y la evolución 
de heridas crónicas tratadas con esta terapia 

19.360,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut Beatriu de Pinós - Lorenzo Proia 15.630,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Adaptació i aplicació a la Catalunya Central del 
model de recuperació a persones amb trastorn 
mental sever (tsm) en col·laboració amb la 
universitat de Yale 

11.320,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Desenvolupament d'una eina de suport al craving 11.320,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Estudi prospectiu de determinació coordinada del 
risc de patir una úlcera per pressió i el grau de 
fragilitat com a possibles indicadors.  

11.320,00 
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Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Estudi de Dolor en pacients amb Malaltia Crònica 
Avançada 

11.320,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Doctoral Industrial 11.320,00 
Generalitat de Catalunya Agaur Eap Osona Sud 11.320,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Aplicació dels Mòduls Experiencials a la gestió 
de persones 

11.320,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Monotoratge avançat de la càrrega d'entrenament 
en basquetbol per la prevenció de lesions 
esportives 

11.320,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades FECYT 
Ajut FECYT per a portar a terme el projecte de 
divulgació i ciència ciutadana Pescadors de 
Plàstic curs 20-21 

10.500,00 

Comissió Europea - 
Renewing Ergonomic Education for Health Care 
Students in European HEIs (RENE) 

10.445,50 

Comissió Europea - 
Crossroads: best practices to empower youngers 
to continue their post complusor education from 
an intersectional perspective 

9.598,80 

Comissió Europea - 
Technologically enhanced online opportunities for 
language learning in inclusive education 
(TOOLS) 

9.064,00 

Comissió Europea - EDUVAC 6.534,40 
Generalitat de Catalunya Agaur Contractar personal investigador novell (FI) 4.407,97 
Generalitat de Catalunya Agaur Contractar personal investigador novell (FI) 4.407,97 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 
Relaciones socio-ecologicas, cambio climatico e 
igualdad de genero: dinamicas y procesos para los 
cambios transformativos (SEQUAL) 

4.400,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Contractar personal investigador novell (FI) 4.154,99 
Generalitat de Catalunya Agaur Contractar personal investigador novell (FI) 4.154,99 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Ajut per la contractació de personal investigador 
novell 

3.820,54 

Generalitat de Catalunya Agaur 
La contribució de les fires comercials a la marca 
ciutat. Estudi comparatiu de quatre ciutats 
europees 

2.824,00 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización - 
Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje 

794,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
El grau de desenvolupament d'un infant de 16 
mesos a 3 anys en relació a la seva adaptació 
escolar 

564,80 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Eficàcia del mètode de validació de Naomi Feil en 
la motivació i satisfacció de l'equip professional 

564,80 

Generalitat de Catalunya Agaur 
La participació de les dones en la societat civil 
organitzada. Anàlisi comparada sota els règims 
d'Estat del Benestar 

564,80 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Impacte i millora en el seguiment de la curació de 
ferides utilitzant inteligència artificial 

564,80 

 Total     7.073.488,65 
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10.1.1.2. Actius financers a curt termini 
 
 

       

  Saldo a 30/06/2021 Saldo a 30/06/2020 

Categoria 
Valors 

representatius 
de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 

Crèdits, 
derivats i 

altres 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
Total 

Inversions mantingudes fins 
al venciment * 

0,00 18.437,52 18.437,52 0,00 25.583,20 25.583,20 

Préstecs i partides a cobrar   0,00 13.375.105,85 13.375.105,85 0,00 12.109.818,35 12.109.818,35 

Total 0,00 13.393.543,37 13.393.543,37 0,00 12.135.401,55 12.135.401,55 

 
 
El detall de la composió d’aquest apartat es detalla a continuació: 

 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 
(a) 

2.471.724,11 1.208.931,32 

Deutors,entitats del grup, associades i altres parts 
vinculades (Nota 24) 

797.189,39 446.993,21 

Patrocinadors.(b) 305.026,62 281.543,18 

Altres deutors 1.940,67 3.100,92 

Personal  45.840,38 8.450,80 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques (c) 9.743.384,68 10.150.396,42 

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

13.365.105,85 12.099.415,85 

Crèdits a entitats 10.000,00 10.402,50 

Inversions en entitats del grup i associades a curt 
termini 

10.000,00 10.402,50 

Fiances 18.437,52 25.583,20 

Inversions financeres a curt termini 18.437,52 25.583,20 

      

TOTAL ACTIUS FINANCERS a curt termini 
(excepte grup) 

13.393.543,37              12.135.401,55 

 

(a) Veure detall dels Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 
a la Nota 10.2.3. 

 

A la Nota 24 es detallen les operacions mantingudes amb les entitats del grup i associades. 

 

Veure detall de Patrocinadors (b), i Altres crèdits amb les Administracions Públiques (c) a la 
Nota 10.2.3. 
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10.1.2. Passius Financers 

 

10.1.2.1. Passius financers no corrents a llarg termini 
 
 

  Saldo a 30/06/2021 Saldo a 30/06/2020 

Categoria 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) 

Total 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) 

Total 

Dèbits i partides a pagar 707.137,25  10.719.209,25  11.426.346,50  1.034.037,11  8.341.383,33  9.375.420,44  

Total 707.137,25  10.719.209,25  11.426.346,50  1.034.037,11  8.341.383,33  9.375.420,44  

 
 
(a) Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 
 
Correspon a les quotes d'amortització amb un termini de venciment superior a 12 mesos, dels 
diversos préstecs formalitzats per la Fundació, amb el següent detall: 
 
 

ENTITAT 
DATA DATA IMPORT 

QUOTES 
LL/T 

QUOTES 
LL/T 

INICI FINAL INICIAL A 30/06/21 A 30/06/20 

Banc Sabadell 16/12/2016 16/12/2023 1.126.000,00 306.292,60 500.893,79 

CaixaBank 16/03/2018 16/03/2025 400.000,00 199.999,98 266.666,64 

Caixa d'Enginyers  16/03/2018 10/04/2025 400.000,00 200.844,67 266.476,68 
 

  
TOTAL 707.137,25 1.034.037,11 

 

En relació als préstecs pendents de pagament en el tancament de l’exercici, no s’ha produït cap 
impagament de capital ni d’interessos segons condicions contractuals vigents. 
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(b) Derivats i altres 
 
(b.1)  En aquesta partida s’han comptabilitzat els deutes a llarg termini transformables en 
subvencions, donacions i llegats, i  que són els següents: 
 

Entitat Departament Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Competitividad 

- Ayuda Ramón y Cajal 162.308,79 267.504,24 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Competitividad 

- 
Estudio del papel de las integrinas en los 
mecanismos moleculares de la curación de las 
herIdas a la escala nanométrica 

29.577,80 62.807,53 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Competitividad 

- 
PASTORES:Pastores, servicios ecosistémicos y 
sociedad como elementos clave de los sistemas 
pastorales del Mediterráneo 

29.113,26 48.462,84 

Generalitat de 
Catalunya 

Agaur 

Estudi de l'eficàcia d'un programa d'educació 
alimentaria basat en el patró de Dieta Mediterrània 
per a la millora de l'adherència al tractament 
dietètic, estat de salut, funcionalitat i qualitat de 
vida d'usuaris amb Transtorn Mental Sever 
(DIETMENTS) 

13.585,61 24.581,28 

Generalitat de 
Catalunya 

D'Empresa i 
Coneixement 

Distinció Jaume Vicens Vives al programa 
"Ciència i Societat" 

6.166,15 7.806,41 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Competitividad 

- 

Sentarse menos y moverse más en el trabajo: 
Impacto de un programa mHealth sobre el control 
glucémico y perfil antropométrico en personal de 
oficina con DT2. Ensayo clínico aleatorizado 

5.283,17 7.843,65 

Fundació Andrena - 
"Seguiment, gestió i recuperació de basses 
temporànies i prat de dall a la finca vitivinícola de 
Can Torres (serra de l’Albera, Alt Empordà)" 

  1.344,99 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Competitividad 

- 
Analisis de las representaciones audiovisuales de la 
educación en documentales y noticiarios durante el 
franquismo. 

  15.146,78 

Tides Foundation - 
Can Grau weir removal: one way to improve 
biodiversity 

  5.212,14 

Comissió Europea - 
Decreasing the environmental impact caused by 
abandoned mines on water bodies (LIFE 
DEMINE) 

  64.372,44 

Ministerio de 
Economia, Industria y 
Competitividad 

- 

Diseño computacional de peptidos para bloquear 
interacciones entre proteinas: desarrollo 
tecnologico y aplicacion a complejos relacionados 
con cancer 

  26.890,77 

Ministerio de 
Economia y 
Competitividad 

- 
El rol del conocimiento tradicional agrario y 
alimentario en la adaptación al cambio climatico 

  8.869,89 

Ministerio de 
Economia y 
Competitividad 

- 
Valorización de residuos agroindustriales para la 
producción de Biolplasticos 

  21.399,64 

Total     246.034,78 562.242,60 

 
 
(b.2) També s’han comptabilitzat els pagaments que s’hauran de realitzar als diferents partners dels 
projectes europeus en els quals la Fundació és l’entitat principal, un cop rebi el corresponent 
cobrament per part de la Comissió Europea.  El detall per projectes és el següent: 
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Entitat Departament Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

Comissió Europea - 
FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery from 
secondary sources– Production of high-added value 
FERTIlisers from animal MANURE 

4.021.997,99 4.021.997,99 

Comissió Europea - 
Pond Ecosystems for Resilient Future Landscapes in a 
changing Climate (PONDERFUL) 

4.000.213,61 0,00 

Comissió Europea - DECOST: Decentralised Compositing in Small Towns 813.032,48 813.032,48 

Comissió Europea - Writing for Inclusion (WIN) 25.887,00 0,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Estudi sobre l'impacte de la transferència en activitats 
de ciència amb nenes i nens d'origen magribí i les seves 
famílies 

22.640,00 0,00 

Comissió Europea - 
Crossroads: best practices to empower youngers to 
continue their post complusor education from an 
intersectional perspective 

9.598,80 9.598,80 

Comissió Europea - 
Decreasing the environmental impact caused by 
abandoned mines on water bodies (LIFE DEMINE) 

0,00 393.143,20 

Total     8.893.369,88 5.237.772,47 

 

 
(b.3) En aquesta partida també s’han registrat les següents fiances: 
 
 

Fiança 30/06/2021 30/06/2020 

Contracte de lloguer de l'edifici de Can Baumann de 
la Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la 
Salut 

18.974,00  11.795,00  

Contractació pública expedient UVIC2013007 36,60  36,60  

Contractació pública expedient FUB202004 645,47  0,00  

Total 19.656,07 11.831,60 

 
 
(b.4) També s’ha incorporat la compra que la FUB va fer en data 16 d’abril de 2015 a Edicions 62  
corresponent a les seves accions que representaven el 50% del capital social d’ Eumo Editorial S.A., 
lliures de qualsevol càrrega o gravamen i al corrent de tots els seus drets i obligacions. El preu de 
compravenda de les accions es va fixar en la quantitat de 100.000 euros a raó de 16,52346331791143 
euros per acció. La FUB satisfarà el preu assenyalat a raó de 10.000 euros cada any. Els primers 
10.000 euros a la signatura de la compravenda i 10.000 euros anuals durant els següents 9 anys. 

 
A 30 de juny de 2021 es troben comptabilitzats a llarg termini 11.000 euros (21.000 euros en 
l’exercici anterior) i a la partida d’altres passius financers a curt termini 10.000 euros aquest exercici 
i l’anterior. 
 
 
(b.5) També s’han incorporat els següents préstecs: 
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ENTITAT 
DATA DATA IMPORT 

QUOTES 
LL/T 

QUOTES LL/T 

INICI FINAL INICIAL A 30/06/21 A 30/06/20 

Institut Català de Finances (Euribor 12 + 2,80%) 12/06/2019 12/06/2029 1.900.141,00 1.518.220,61 1.711.850,96 

Caixa Bank. Préstec ICO Covid 19  (Interès fix 
1,5%) 

10/06/2020 09/06/2022 1.500.000,00 0,00 755.354,33 

    
TOTAL 1.518.220,61 2.467.205,29 

 
A l’exercici 2019/20 com a conseqüència de la Covid-19 es va sol.licitar el préstec ICO Covid-19  
amb l’objectiu de poder garantir la liquiditat de la Fundació Universitària Balmes, facilitar el 
manteniment dels llocs de treball i pal.liar els efectes de la pandèmia.  En el moment de la sol.licitud 
els efectes previstos eren possibles endarreriments en el cobrament de serveis, anul.lació d’activitats 
de formació continua, transferència de coneixement i recerca, modificació del període de matrícula, 
possible reducció d’entrada d’estudiants... El retorn del préstec es realitzaria a mesura que les 
activitats es normalitzessin i es realitzessin dins el marc del confinament concretament amb els 
ingressos de les activitats aplaçades (formació continua i transferència de coneixement) així com 
via cobrament dels endarrerrients d’alguns clients de serveis i centres vinculats. 
 
(b.6) Per últim s’ha comptabilitzat la valoració que a 30 de juny de 2021 té l’IRS que ha contractat 
la Fundació Universitària Balmes amb CaixaBank per a convertir el tipus d’interès variable (Euribor 
12 mesos)  en fixe  del 0,27%,  del préstec contractat amb l’Institut Català de Finances per import 
de 1.900.141 euros. El derivat es va contractar a 9/10/2019 amb data d’inici 9/6/2020 i data de 
finalització 1/6/2029.   
 
L’import registrat a 30 de juny de 2021 és de 30.927,91 euros. L’exercici passat l’import va ser de 
41.331,37 euros. 
g 
 
10.1.2.2. Passius financers corrents a curt termini 
 
 

  Saldo a 30/06/2021 Saldo a 30/06/2020 

Categoria 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) 

Total 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) 

Total 

Dèbits i partides a pagar 6.077.695,36  9.078.264,63  15.155.959,99  4.417.901,44  9.055.320,96  13.473.222,40  

Total 6.077.695,36  9.078.264,63  15.155.959,99  4.417.901,44  9.055.320,96  13.473.222,40  

 

 

(a) Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 
 
Correspon a les quotes d'amortització a satisfer en un termini inferior a 12 mesos, dels préstecs a 
llarg termini formalitzats per la Fundació que han estat relacionats en la nota 10.1.2.1 anterior, als 
interessos meritats no pagats dels mateixos a 30 de juny de 2021 i a les pòlisses de crèdit. 
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Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

CaixaBank 1.000.000€ 0,00 78.496,49 

Banc Popular 775.374€ 0,00 99.442,46 

Banc Sabadell 1.126.000€ 194.601,20 187.263,00 

CaixaBank 400.000€ 66.666,66 66.666,68 

Caixa d´Enginyers 400.000€ 65.632,01 63.063,07 

Pòlissa de crèdit Banc de Sabadell 412.721,42 603.760,24 

Pòlissa de crèdit BBVA 1.997.526,46 1.833.612,48 

Pòlissa de crèdit CaixaBank 843.007,72 112.481,30 

Pòlissa de crèdit Banco Santander 1.991.328,34 1.349.168,21 

Pòlissa de crèdit Bankinter 500.000,00 1.250,49 

Deute per interessos 6.211,55 22.697,02 

Deutes amb entitats de crèdit 6.077.695,36 4.417.901,44 

 
 
 
(b) Altres passius financers a curt termini 
 
Aquest saldo correspon als següents conceptes: 
 
 

Descripció Saldo a 30/06/2021 Saldo a 30/06/2020 

Proveïdors 955.136,52  998.533,39  
Proveïdors, entitats del grup i associades 9.682,55  2.935,14  
Creditors varis (b1) 1.412.046,14  256.398,44  

Personal (remuneracions pendents de pagament) (b2) 3.727.135,34  4.998.771,13  

Altres deutes amb les Administracions Públiques (b3) 1.159.919,10  1.064.865,32  

Acomptes d'usuaris 507,44  2.035,76  

Creditors per activitats 7.264.427,09  7.323.539,18  

      

Proveïdors d´immobilitzat a c/t 67.669,69  42.814,88  

      

Deutes a curt termini transformables en subvencions (b4) 9.949,58  13.526,98  

      

Altres passius financers (b5) 1.732.875,77  1.672.097,42  
   

Fiances rebudes a c/t 3.342,50  3.342,50  

      

Derivats i altres 9.078.264,63 9.055.320,96 

 
 
(b1) Creditors varis: 
 
En aquest exercici s’han comptabilitzat en aquest epígraf les beques que estan pendent de pagament 
als estudiants a 30 de juny de 2021 per import d’1.005.906,21 euros. L’exercici passat l’import era 
de 11.417,28 euros. 
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 (b2) Personal:  
 
La composició del saldo és la següent:  
 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Periodificació pagues extraordinàries 1) 3.051.583,14  4.167.629,44  

Altres remuneracions pendents de pagament 2) 675.552,20  831.141,69  

Remuneracions pendents de pagament 3.727.135,34 4.998.771,13 

 
 

(1) Es troba comptabilitzada en aquesta partida la previsió de la part proporcional de les 
pagues extraordinàries no vençudes, però acreditades a 30 de juny de 2021, les quals s'hauran 
de satisfer abans del tancament del proper exercici econòmic.  En l’exercici  2019/20 la paga 
extraordinària del mes d’abril de 2020 es va pagar durant el mes de juliol de 2020. 
 
(2) Correspon a formació i conceptes extres que formen part de la nòmina. 

 
(b3) Administracions Públiques creditores  
 
La composició del saldo a 30 de juny de 2021 i 2020, és la següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El deute amb Hisenda Pública correspon a les liquidacions dels esmentats impostos del mes de 
juny de l'exercici, ingressades el juliol de 2021.  
 
El deute amb els Organismes de la Seguretat Social correspon a la liquidació del mes de juny de 
2021, ingressada el mes de juliol. 
 
(b4) Deutes a curt termini 
 
En aquest apartat s’hi inclouen els deutes a curt termini transformables en subvencions per import 
de  9.949,58 euros. El saldo a 30 de juny de 2020 era de 13.526,98 euros.  
 
 
 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Hisenda Pública creditora per I.V.A. 20.508,69  0,00  

Hisenda Pública creditora per I.R.P.F. 377.891,32  347.359,72  

Hisenda Pública, retencions per lloguer 615,22  615,22  

Hisenda Pública, creditora per subvencions 900,00  900,00  

Organismes de la Seguretat Social Creditors 760.003,87  715.990,38  

Total administracions pùbliques 1.159.919,10 1.064.865,32 
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(b5) Altres passius financers 
 
En detall d’aquesta partida es la següent: 
 
 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Préstec ICF 1.900.000€ 193.630,35  188.290,04  

Préstec la caixa aval ICO 1.500.000€ 755.621,38  744.645,67  

Comptes corrents amb altres entitats subvencions 776.560,58  731.936,96  

Comptes corrents amb particulars 7.931,90  5.738,90  

Deutes a curt termini i alters partides  (868,44) 1.485,85 

Total  Altres passius financers 1.732.875,77 1.672.097,42 
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10.1.3. Classificació per venciments 

 

 Actius financers a 30 de juny de 2021 
 

 Venciment  

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Inversions amb empreses del grup i associades 10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  10.001,00  

- Crèdits a entitats 10.000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,00  10.001,00  

Inversions financeres 18.437,52  22.750,72  13.243,94  17.973,68  11.822,82  2.969.481,35  3.053.710,03  

- Instruments de patrimoni 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.184,00  21.184,00  

- Derivats 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- Altres actius financers 18.437,52  22.750,72  13.243,94  17.973,68  11.822,82  2.948.297,35  3.032.526,03  

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats 
i alters comptes a cobrar 

13.365.105,85  7.120.061,82  3.351.950,19  1.923.247,62  237.879,18  0,00  25.998.244,66  

- Usuaris per vendes i prestacions de serveis 2.471.724,11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.471.724,11  

-Deutors, entitats de grup, associades i altres parts 
vinculades 

797.189,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  797.189,39  

- Patrocinadors 305.026,62  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  305.026,62  

- Personal 45.840,38  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  45.840,38  

- Administracions públiques 9.743.384,68  7.120.061,82  3.351.950,19  1.923.247,62  237.879,18  0,00  22.376.523,49  

- Actius per impost corrent 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- Altres deutors 1.940,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.940,67  

Total 13.393.543,37 7.142.812,54 3.365.194,13 1.941.221,30 249.702,00 2.969.482,35 29.061.955,69 
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 Passius financers a 30 de juny de 2021 

 
  

 Venciment  

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Deutes 7.891.532,90  5.009.601,10  3.790.994,66  1.672.097,32  216.549,78  737.103,62  19.317.879,39  

- Deutes amb entitats de Crédit 6.077.695,36  337.200,34  241.821,48  128.115,43  0,00  0,00  6.784.832,61  

- Altres passius financers 1.813.837,54  4.672.400,76  3.549.173,18  1.543.981,89  216.549,78  737.103,62  12.533.046,78  

Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.264.427,09  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.264.427,09  

- Proveïdors 955.136,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  955.136,52  

- Proveïdors, entitats del grup i associades 9.682,55  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9.682,55  

- Creditors varis 1.412.046,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.412.046,14  

- Personal 3.727.135,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.727.135,34  

- Altres deutes amb Administracions Públiques 1.159.919,10  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.159.919,10  

- Acomptes d'usuaris 507,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  507,44  

Total 15.155.959,99 5.009.601,10 3.790.994,66 1.672.097,32 216.549,78 737.103,62 26.582.306,49 
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 Actius financers a 30 de juny de 2020 

 
 Venciment  

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Inversions amb empreses del grup i associades 10.402,50  10.000,00  0,00  0,00  0,00  1,00  20.403,50  

- Crèdits a entitats 10.402,50  10.000,00  0,00  0,00  0,00  1,00  20.403,50  

Inversions financeres 25.583,20  27.599,50  8.843,94  8.843,94  14.173,94  2.954.359,45  3.039.403,97  

- Instruments de patrimoni 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21.184,00  21.184,00  

- Derivats 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- Altres actius financers 25.583,20  27.599,50  8.843,94  8.843,94  14.173,94  2.933.175,45  3.018.219,97  

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i alters 
comptes a cobrar 

12.099.415,85  3.759.013,75  2.041.110,07  1.239.644,83  33.720,00  0,00  19.172.904,50  

- Usuaris per vendes i prestacions de serveis 1.208.931,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.208.931,32  

-Deutors, entitats de grup, associades i altres parts 
vinculades 

446.993,21  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  446.993,21  

- Patrocinadors 281.543,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  281.543,18  

- Personal 8.450,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8.450,80  

- Administracions públiques 10.150.396,42  3.759.013,75  2.041.110,07  1.239.644,83  33.720,00  0,00  17.223.885,07  

- Actius per impost corrent 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

- Altres deutors 3.100,92  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3.100,92  

Total 12.135.401,55 3.796.613,25 2.049.954,01 1.248.488,77 47.893,94 2.954.360,45 22.232.711,97 
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 Passius financers a 30 de juny de 2020 
 

 
 

 

 
Venciment 

 

Classe   1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 

Deutes 6.149.683,22  2.936.380,73  2.281.157,71  1.655.348,75  1.547.450,39  955.082,85  15.525.103,65  

- Deutes amb entitats de Crédit 4.417.901,47  326.900,23  337.199,98  241.821,48  128.115,39  0,00  5.451.938,55  

- Altres passius financers 1.731.781,75  2.609.480,50  1.943.957,74  1.413.527,27  1.419.335,00  955.082,85  10.073.165,11  

Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.323.539,18  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7.323.539,18  

- Proveïdors 998.533,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  998.533,39  

- Proveïdors, entitats del grup i associades 2.935,14  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.935,14  

- Creditors varis 256.398,44  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  256.398,44  

- Personal 4.998.771,13  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4.998.771,13  

- Altres deutes amb Administracions Públiques 1.064.865,32  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1.064.865,32  

- Acomptes d'usuaris 2.035,76  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2.035,76  

Total 13.473.222,40 2.936.380,73 2.281.157,71 1.655.348,75 1.547.450,39 955.082,85 22.848.642,84 
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10.1.4. Actius cedits i acceptats en garantia 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
10.1.5. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 

 

Els saldos deutors de les activitats i altres comptes a cobrar que inclouen deterioraments causats per 
riscos d’insolvència, corresponents a l’exercici actual i a l’anterior, són els següents: 

 

  

Concepte 
Saldo a 

30/06/2021 
Saldo a 

30/06/2020 

SALDO INICIAL (140.155,51) (114.889,70) 

(+) Correccions valoratives per deteriorament (162.829,47) (84.622,88) 

(-) Reversions del deteriorament 84.622,88  59.357,07  

SALDO FINAL (218.362,10) (140.155,51) 

 

 
10.2. ALTRA INFORMACIÓ A INCLOURE A LA MEMÒRIA 

 
10.2.1.  Comptabilitats de cobertures 
 
Com s’ha indicat a la nota 10.1.2.1,  a l’exercici 2019/20 la Fundació Universitària Balmes en 
relació al préstec amb l’Institut Català de Finances va contractar un IRS per a convertir el tipus 
d’interès variable actual (Euribor a 12  mesos) en un de fix del 0,27%.  

 
10.2.2.  Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 

 
 

  Saldo a 30/06/2021 Saldo a 30/06/2020 

Concepte 
Llarg 

termini 
Curt 

termini 
Total 

Llarg 
termini 

Curt 
termini 

Total 

Instruments de patrimoni 432.192,17 0,00 432.192,17 442.793,17 0,00 442.793,17 

 
 
La composició del saldo és la següent:  
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 A 30/06/2021 A 30/06/2020 

Societat 
Valor 

Nominal en 
€  

Provisió 
Acumulada 

Valor Net 
Comptable 

Percentatge 
de 

participació 

Valor 
 Nominal en 

€  

Provisió 
Acumulada 

Valor Net 
Comptable 

Percentatge 
de 

participació 

EUMO 
EDITORIAL, S.A. 
(a) 

266.372,52  (36.372,52) 230.000,00  70% 266.372,52  (36.372,52) 230.000,00  70% 

EUMO GRÀFIC, 
S.A.U. (b) 236.952,43  (34.760,26) 202.192,17  100% 236.952,43  (34.760,26) 202.192,17  100% 

CREACCIÓ, S.L. (c) 0,00  0,00  0,00  - 10.601,00  0,00  10.601,00  20% 

TOTAL 503.324,95  (71.132,78) 432.192,17    513.925,95  (71.132,78) 442.793,17    

 
Les dades més significatives de les empreses del grup i associades es detallen a continuació: 
 

Societat 
% 

Participació 
Data 

balanç 
Capital  Reserves 

Prima 
d'Emissió 

Aportacions 
Socis 

Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat 
del 

període 

EUMO 
EDITORIAL, S.A.U. 

70% 30/06/2021 103.924,92 0 27.447,60 130.000,00 (143.578,11) 4.232,28 

EUMO GRÀFIC, 
S.A.U. 

100% 30/06/2021 120.200,00 54.698,00 0,00 116.750,01 (183.595,15) (28.867,16) 

 
A la Nota 24 es detallen les operacions mantingudes amb aquestes entitats. 
 
Durant l’exercici finalitzat el 30 de juny de 2021, no s’ha rebut cap import en concepte de dividends. 
 
 
a) Eumo Editorial, S.A. 
 
Societat Eumo Editorial, S.A. 

Domicili Fiscal Carrer Perot Rocaguinarda, 17, 08500 de Vic 

Forma jurídica Societat Anòmina 

Data de constitució 1989 

Objecte social 

Edició de llibres i materials bibliogràfics, audio-visuals i videogràfics i la 
producció de disseny gràfic en general, la seva difusió, distribució i venda 
i activitats de publicitat. La seva principal activitat és l’edició de llibres i 
la seva difusió, distribució i venda. 

 
 
En data 8 d’abril de 2011 en escriptura pública Nº. 796 la Societat Eumo Editorial aprova la reducció 
de capital per aplicació a la compensació de pèrdues, la totalitat de les reserves de la companyia per 
un import total de 65.669,58 euros i de reduir el capital social fixat en la quantitat de 920.732,00 
euros, en la quantitat de 884.359,48 euros, de tal forma que quedarà fixat en la quantitat de 36.372.52 
euros, amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital i el patrimoni de la societat, mitjançant 
l’amortització  de 147.148 accions de 6,01 euros de valor nominal cadascuna d‘elles. Així mateix, 
la Fundació com a soci majoritari va prendre la decisió de procedir amb caràcter simultani a la 
reducció de capital, a l’augment del capital social de la Societat en la quantitat de 36.372,52 euros 
mitjançant la creació i posada en circularització de 6.052 noves accions iguals, acumulables i 
indivisibles, de valor nominal 6,01 euros cadascuna d’elles, amb una prima d’assumpció que de 
forma conjunta ascendeix a la quantitat de 13.627,48 euros a raó de 2,25173165895571 euros per 
acció. Prèvia renúncia de la Fundació, “Edicions 62, S.A.” subscriu les 6.052 noves accions. 
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El deteriorament del valor de les participacions d’Eumo Editorial, S.A. va estar estimat en 36.372,52 
euros. 

 
En data 16 d’abril de 2015, en escriptura nº 1478, la Fundació Universitària Balmes, compra a 
Edicions 62, 6052 accions (números 6053 a 12104 ambdós inclosos), accions que representen el 
50% del capital social de la societat, lliures de qualsevol càrrega o gravamen i al corrent de tots els 
seus drets i obligacions. 
 
El preu de la compravenda és la suma de cent mil (100.000 €) euros, a raó de 16,52346331791143 
euros per acció, preu que satisfarà de la següent forma: 
 a. Deu mil euros (10.000 €) a la signatura del contracte. 
 b. Deu mil euros (10.000 €) durant els següents nou anys. 
 
Per a equilibrar els Fons Propis d´Eumo Editorial, SAU, a 31 d’Agost de 2015, la Fundació 
Universitària Balmes com a soci únic de la companyia va acordar realitzar  una aportació directe a 
la companyia per tal de compensar pèrdues per import de 130.000 euros. Aquesta aportació es va 
realitzar mitjançant la compensació del saldo que el soci únic ostentava front la companyia derivat 
d’un contracte de préstec participatiu que va signar amb la mateixa, en data 30 de juny de 2012 i 
ampliat a data 6 de maig de 2013, quedant extingit el mateix, per confusió de drets, per l’import del 
saldo objecte d’aportació. 
 
En data 4 de novembre de 2015 en escriptura pública Nº. 2166 la Societat Eumo Editorial, SAU 
declara la pèrdua d’ unipersonalitat de la companyia com a conseqüència de l’augment del capital 
en la suma de 18.126,26 euros, mitjançant la creació i emissió de 3026 noves accions nominatives i 
ordinàries, iguals entre elles i a les existents, de valor nominal 6,01 euros cadascuna d’elles, i 
numerades correlativament del número 12.105 al 15.130, ambdós inclosos. A fi de guardar la 
correlació entre el valor nominal de les accions emeses i el seu valor real, cadascuna de les 3.026 
noves accions es van emetre amb una prima de 3,90407799074 euros per acció, resultant per tant 
una prima d’emissió global de 11.813,74 euros. 
 
Prèvia renúncia al dret de subscripció preferent que correspon a l’accionista únic de la companyia, 
es va acordar que la subscripció de la totalitat de les noves accions fos efectuada íntegrament per la 
companyia mercantil IMATGE9, SL amb CIF número B-43324573 que entra en un 20% en 
l’accionariat. 
 
En data 12 de desembre de 2016 la societat acordà augmentar el capital social de 12.993,62 euros 
de manera que aquest arribés a la xifra de 103.924,92 euros, mitjançant la creació i emissió de 2.162 
noves accions, de manera que la companyia mercantil IMATGE9, SL passa a controlar el 30% de 
capital mitjançant una aportació de 45.000 euros. 
 
Les noves accions foren emeses amb una prima de 0,92802035 euros per acció i van ser subscrites 
íntegrament per la mercantil IMATGE9, SL. 
 
L’esmentat augment de capital fou escripturat en data 19 de desembre de 2016. 
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b) Eumo Gràfic, S.A.U. 
 

Societat Eumo Gràfic, S.A.U. 

Domicili Fiscal Carrer  Miramarges, 4, 08500 Vic 

Forma jurídica Societat anònima, societat unipersonal 

Data de constitució 1990 

Objecte social 

Activitat de disseny, fotocomposició, producció i realització de material 
bibliogràfic, audiovisual i videogràfic i la seva difusió, dgistribució i venda, i 
les activitats de publicitat en tots els seus aspectes. Configuració i disseny de 
pàgines web. Suport a terceres entitats en la confecció de continguts 
formatius en l’àmbit del disseny, audiovisual i videogràfic.  
 
La prestació de serveis relacionats amb la formació continua on-line en 
qualsevol àmbit d’expertesa i, concretament: (a) la creació i manteniment 
d’una plataforma virtual mitjançant la qual es podran impartir cursos de 
formació continua on-line, (b) la realització dels continguts de cursos on-line 
propis o establir acords amb terceres entitats que siguin titulars de cursos on-
line per a la seva impartició a través de la plataforma virtual (c) La difusió, 
comercialització, execució i seguiment dels cursos on-line, propis o de 
tercers. 

 
El deteriorament del valor de les participacions d’Eumo Gràfic,S.A.U. ha estat estimat en 34.760,26 
euros. 
 
Per a equilibrar els Fons Propis d’Eumo Gràfic, SAU , a 11 d’abril de 2014, la Fundació 
Universitària Balmes com a soci únic de la companyia va realitzar  una aportació a la societat per 
un import de 116.750,01 euros. Aquesta aportació es va realitzar mitjançant la compensació del 
saldo que el soci únic ostentava front la companyia derivat d’un contracte de préstec, per import de 
115.000 euros de principal, més els interessos vençuts i no satisfets per un import de 1.750,01 euros, 
quedant extingits els mateixos, per confusió de drets, fins l’import del saldo objecte d’aportació. 
 
 
c) Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. 
 

Societat Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, S.L. 

Domicili Fiscal C. Doctor Junyent,1 08500 Vic 

Forma jurídica Societat limitada 

Data de constitució 2009 

Objecte social 
Promoció econòmica de la ciutat de Vic, la comarca d’Osona i el seu entorn 
territorial 

 
En data 23 de juliol de 2009 en escriptura pública Nº. 1121 es va constituir conjuntament amb 
l'Ajuntament de VIC una Societat Limitada per a la promoció, gestió i desenvolupament d'un Parc 
Tecnològic a VIC de durada màxima fins a un termini de 50 anys. El Capital de 3.006 euros es troba 
totalment desemborsat, 1 euro/participació. El 80% li correspon a l'Ajuntament de Vic i el 20% 
restant a la Fundació Universitària Balmes. 
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En data 31 de gener de 2012 en escriptura pública Nº. 115 es va augmentar el capital social de la 
companyia en la xifra de 50.000 euros, per la qual cosa el capital social de la societat va passar de 
3.006,00 euros a 53.006,00 euros. Aquest augment es va realitzar creant cinquanta mil (50.000) 
participacions socials de valor nominal un EURO (1,00) cadascuna d'elles numerades 
correlativament del número 3.007 al 53.006, ambdós inclosos. L'Ajuntament de Vic va assumir 
40.000 participacions socials i la Fundació Universitària Balmes 10.000. El contravalor d'aquestes 
participacions va ser íntegrament desemborsada pels adquirents mitjançant aportació dinerària 
corresponent que va ser ingressada el compte de la societat. Per tant, dels 53.006 euros de capital 
social el 80% li correspon a l'Ajuntament de Vic i el 20% restant a la Fundació Universitària Balmes.  
 
A la sessió plenària del dia 1 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Vic va acordar posar a la venda, 
d’una banda, deu mil sis-centes una (10.601) participacions socials, números 32.406 al 43.006, 
ambdós inclosos, a favor de l’Ajuntament de Manlleu per un preu d’un euro per participació social, 
que equival al seu valor nominal i, d’altra, deu mil sis-centes una (10.601) participacions socials, 
números 21.805 al 32.405, ambdós inclosos, a favor del Consell Comarcal d’Osona, pel mateix 
preu. Per tant, dels 53.006,00 euros de capital social, l’Ajuntament de Vic tindrà una participació 
del 40% mentre que la Fundació Universitària Balmes i els dos nous socis, l’Ajuntament de Manlleu 
i el Consell Comarcal d’Osona participaran la societat amb un 20% cadascun. 
 
També, es procedeix al canvi de denominació de la societat, passant a denominar-se Creació 
Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL (Creacció) i es modifica el seu objecte 
social a fi d’ampliar el seu radi d’actuació a l’àmbit comarcal. 
 
En aquest exercici 2020/21 la Fundació Universitària Balmes ha venut les accions de Creacció, 
Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL, pel seu valor de 10.601,00 a favor de: 
 

 Ajuntament de Vic: 5.689 participacions pel preu de 5.689,00 euros. 
 Ajuntament de Manlleu:  2.386 participacions pel preu de 2.386,00 euros. 
 Consell Comarcal d’Osona: 2.386 participacions pel preu de 2.386,00 euros. 
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Altres parts Vinculades: 
 

a) Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS). 
 

Societat 
Fundació per a la Formació Integral en Indústries Càrnies i 

Agroalimentàries (KREAS) 

Domicili Fiscal Carrer Joan Pere Fontanella, 3 17800 Olot 

Forma jurídica Fundació 
Data de constitució 2013 

Objecte social 

- Promoure la planificació, la promoció, l’orientació, la creació i el - 
desenvolupament de la formació educativa i professional en l’àmbit de la 
indústria alimentària. 
 
 - Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica, 
econòmica i cultural en el sentit mes ampli en l’àmbit de la indústria 
alimentària. 
 
 - Impulsar la recerca i la transferència de coneixements en tots els àmbits 
compresos en l’acció formativa, professional i empresarial en el sector 
alimentari.  
 
- La formació i professionalització de les persones relacionades amb la 
indústria alimentària.  
 
- Editar i difondre publicacions amb finalitats pedagògiques i formatives. 
 
 - Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs 
relacionats amb les activitats que li són pròpies. 
 
 - Fomentar la promoció formativa, professional i econòmica i les activitats 
amb finalitats socials i educatives del territori dins del seu àmbit d’influència 
de la indústria alimentària, fugint de qualsevol limitació territorial, 
geogràfica o sectorial, captant tot tipus d’ajuts i subvencions i col·laborant 
amb altres iniciatives de recerca, innovació i desenvolupament, difusió de 
coneixements i formació i professionalització de les persones.  

 
En data 28 de gener de 2013 en escriptura pública Nº. 140.13 es va constituir conjuntament amb la 
Federació Catalana d’Indústries de la Carn, la Fundació privada, Fundació per a la Formació Integral 
en Indústries Càrnies i Agroalimentàries (KREAS).  El seu objecte i finalitat s’ha definit com el més 
ampli possible amb els dos eixos, docents i empresarials, que constitueixen la seva essència i amb 
la possibilitat de la seva ampliació progressiva, a qualsevol nivell d’ensenyament i de continguts 
(cicles formatius de qualsevol grau en els àmbits de la tecnologia i de la gestió alimentària, formació 
sectorial, ocupacional, continua, dual, professional, etc.) 
 
Pel que fa a la dotació inicial, tal i com estableix l’article 331.5 del Codi Civil de Catalunya, aquesta 
està constituïda per la quantitat de trenta mil euros (30.000 euros) desemborsada en efectiu i per 
meitats per cadascuna de les dues entitats constituents. 
 
A l’exercici  2014/15 es va procedir a registrar aquesta aportació a la partida de romanents atenent 
que l’aportació realitzada per la Fundació Universitària Balmes a l’esmentada Fundació no suposa 
l’adquisició de cap part del patrimoni de la mateixa segons resolució del 30 de juliol de 1991, de 
l’ICAC, per la qual es dicten les normes de valoració de l’immobilitzat material.   
 
En data 25 de juny de 2015, en la reunió de la Comissió Executiva del Patronat de la Fundació 
Universitària Balmes (FUB), constituïda vàlidament d’acord amb els propis estatuts, es va adoptar 
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per unanimitat aprovar una donació en efectiu de 35.000 euros per a reequilibrar patrimonialment 
la Fundació amb destí a fons dotacionals. Aquesta donació es va fer efectiva en data 15 de juliol de 
2015. 
 
 
b) Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut 
 

Societat Fundació d'Estudis  Superiors en Ciències de la Salut 

Domicili Fiscal Carrer Perot Rocaguinarda, 17, 08500 Vic 

Forma jurídica Fundació 

Data de constitució 2015 

Objecte social 

a. Promoure el plantejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis 
universitaris i estudis superiors en l’àmbit de les Ciències de la Salut. 
 
b. Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural 
en l’àmbit de les Ciències de la Salut, mitjançant l’organització de cursos, seminaris, 
simposis i congressos i la provisió de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i 
digitals.  
 
c. Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit de les Ciències de 
la Salut, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, 
institucions, empreses i persones externes. 
 
d. Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar 
produccions de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, 
econòmiques i tecnològiques. 
 
e. Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats 
amb les activitats que li són pròpies. 

 
      
En data 16 de gener de 2015 en escriptura pública número 87 es va constituir conjuntament amb la 
Fundació Universitària del Bages, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut.  El seu 
objecte és el de promoure el planejament, l’orientació, la creació i el desenvolupament d’estudis 
universitaris en l’àmbit de Ciències de la Salut, dur a terme la formació de postgraduats, impulsar 
la Recerca i la transferència de coneixement entre d’altres. 
 
La dotació inicial de la fundació és de 33.800 euros, dels quals 20.800 euros han estat  aportats per 
la Fundació Universitària Balmes i 13.000 euros per la Fundació Universitària del Bages. Aquestes 
aportacions dineràries es troben totalment realitzades a data d’avui tot i que segons consta en 
l`escriptura de constitució, aquestes es podrien haver satisfet en un termini de 5 anys d’acord amb 
el que s’estableix en l’article 331-6 punt 5 del llibre tercer del codi civil de Catalunya. 
 
A l’exercici 2016/17 per a restablir l’equilibri patrimonial de la Fundació, la Fundació Universitària 
Balmes i la Fundació Universitària del Bages han realitzat donacions per import de 146.055,65 i 
91.284,78 euros respectivament 
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10.2.3. Usuaris i altres deutors 
 
La composició d’aquesta partida és la següent: 
 

   

Descripció Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis (a) 2.471.724,11  1.208.931,32 

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 
(Nota 24) 

797.189,39 446.993,21 

Patrocinadors.(b) 305.026,62 281.543,18 

Altres deutors 1.940,67 3.100,92 

Personal  45.840,38 8.450,80 

Altres crèdits amb Administracions Públiques (c) 9.743.384,68 10.150.396,42 

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

13.365.105,85 12.099.415,85 

 

(a) Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis. El saldo  a 30 de juny de 2021 i 30 de juny 
de 2020, és el següent: 

 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Deutors per prestació de Serveis i d'Ensenyament (a1) 1.648.187,62  518.733,65 

Deutors factures pendents formalitzar per prestació de Serveis (a2) 823.536,49  690.197,67 

Total 2.471.724,11  1.208.931,32 

 
 

(a1) Correspon als ingressos per matrícules dels diferents estudis que s’imparteixen a la 
Universitat.   
 
En aquest exercici 2020/21 s’ha realitzat la reclassificació de les beques que a 30 de juny de 
2021 es trobaven pendents de retornar als estudiants i que estaven restant del saldo de deutors, 
a creditors diversos per un import de 1.005.906,21 euros. El saldo que es va re classificar a 
l’exercici passat va ser de 11.417,27 euros. 

 
(a2) Aquest saldo correspon fonamentalment a serveis prestats per departaments de la Fundació 
pendents de facturar en execució de convenis amb empreses principalment de Transferència de 
Coneixement i altres activitats docents. 
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(b) Els principals Patrocinadors pendents de cobrar a 30 de juny de 2021 i 2020 són els següents: 
 
 

Entitat 
Saldo a 

30/06/2021 
Saldo a 

30/06/2020 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, "la Caixa" 77.231,61 55.523,22 

Seidor, SA 70.000,00 70.000,00 
Coorporación Metalurgica Catalana, SL 50.000,00 50.000,00 
Fondazione Floriani 27.500,00 27.500,00 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 17.958,11 1.200,00 
Banco Santander, SA 13.400,00 1.900,00 
Euroregió AECT Pirineus Mediterrània 7.500,00 0,00 
World Health Organization 7.020,64 0,00 
Alberto’s Perfum S.L. 6.700,00 0,00 
Associació Internacional de llengua i literatura catalana 5.550,00 5.000,00 
Medpan 4.629,50 16.099,50 
Associació Osona Contra el Càncer 4.000,00 0,00 
Fundación privada de la caja de ingenieros-fundació privada de la caixa 
d’enginyers 

3.500,00 0,00 

Casa Tarradellas, SA 2.000,00 2.000,00 
Impevic 1.756,76 1.756,76 
Santander Universidades de Banco Santander, S. A 1.050,00 0,00 
Isern, SAU 1.000,00 1.000,00 
Goufone - Gurbtec Telecom, S.L. 1.000,00 1.000,00 
Mecànica Cape, SL 1.000,00 1.000,00 
Fundació Infermeria i societat 880,00 880,00 
Jcm Technologies, SA 600,00 0,00 
Andor Robots 500,00 500,00 
Humanox Soccer 250,00 0,00 
Ajuntament de Sant Hilari Sacalm 0,00 4.000,00 
Fundació Andrena 0,00 536,00 
Fundació Privada Memóra 0,00 4.000,00 
The Axa Research Fundation 0,00 30.000,00 
Col.legi de Professionals de l'Activitat Física i 0,00 5.047,70 
Fundació Puig-Porret 0,00 1.500,00 
Prous Institute for Medical Research 0,00 1.100,00 

Total 305.026,62 281.543,18 

 
 

 
(c) El saldo d’Altres Crèdits amb les Administracions Públiques a 30 de Juny de 2021 i 2020, 

correspon principalment a imports pendents de cobrament per subvencions i beques. La seva 
composició és la següent: 
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Entitat Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Generalitat de Catalunya 5.672.356,29  6.303.442,43 

Ajuntament de Vic 18.900,00  3.000,00 

Cambra de Comerç 9.304,86  9.304,86 

Ministerio de Educación y Ciéncia (Beques) 350.391,22  914.493,00 

Ministerio de Educación y Ciéncia 11.281,00  11.281,00 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 360,00  0,00 

Consell Comarcal 11.737,89  28.045,72 

Diputació de Barcelona 191.977,81  191.977,81 

Comission of the European Communities 3.054.037,76  2.248.673,70 

Ministerio de Ciéncia e Innovación 24.548,71  25.575,85 

Organismo Autónomo Proyectos Europeos 225.440,00  94.220,00 

Ministerio de Economia y Competitividad 91.601,79  246.328,84 

Ajuntament de Manlleu 70.000,00  35.000,00 

Ajuntament de Ripoll 5.000,00  0,00 

Altres institucions públiques 1.000,00  0,00 

Hisenda Pública deutora per Iva 5.447,35  39.053,21 

Total 9.743.384,68  10.150.396,42 

 
 
Altre tipus d’informació 

 

a) No existeix cap compromís ferm de compra ni de venda en actius financers. 

 

b) La Fundació no té contractada cap línia de descompte, però, si les següents pòlisses de crèdit: 
 

 Pòlissa de crèdit renovada en data 4 de febrer de 2021 amb BBVA amb un límit màxim 
contractat de 2.000.000 euros, amb un tipus d’interès variable corresponent a Euribor més 
el diferencial del 1,75 % anual net, venciment final el 4 de febrer de 2022. A 30 de Juny de 
2021 el saldo disposat és de 1.997.526,46 euros.   
 

 Pòlissa de crèdit formalitzada en data 25 de març de 2021 amb CaixaBank amb un límit 
màxim contractat de 1.000.00 euros, amb un tipus d’interès variable corresponent a Euribor 
més el diferencial del 0,90% i venciment final el 25 de març de 2022. A 30 de Juny de 2021 
el saldo disposat és de 843.007,72 euros. 

 
 Pòlissa de crèdit formalitzada en data 26 de març de 2021 amb Banco Santander amb un 

límit màxim contractat de 2.000.000 euros, amb un tipus d’interès variable corresponent a 
Euríbor més el diferencial del 3,75% i venciment d'1.000.000 euros el 31 de juliol de 2021 i 
la resta a 31 de desembre de 2021. A 30 de Juny de 2021 el saldo disposat és de 1.991.328,34 
euros. 

 
 Pòlissa de crèdit formalitzada en data 26 de març de 2021 amb Banc Sabadell amb un límit 

màxim contractat de 1.000.000 euros, amb un tipus d’interès fix del 2,25% i venciment el 
31 d’agost de 2021. A 30 de Juny de 2021 el saldo disposat és de 412.721,42 euros. 
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 Pòlissa de crèdit formalitzada en data 26 de març de 2021 amb Bankinter amb un límit 
màxim contractat de 500.000 euros amb un tipus d’interès variable corresponent a Euríbor 
més el diferencial del 2,25% i venciment final el 31 de desembre de 2021. A 30 de Juny de 
2021 el saldo disposat és de 500.000 euros. 
 

 

11. EXISTÈNCIES 
 
A 30 de juny de 2021 i 2020, la Fundació Universitària Balmes no disposa d’existències. El saldo 
de 28.156,65 i 55.417,00 euros respectivament, que composa aquest epígraf correspon íntegrament 
als Acomptes de proveïdors. 
 
 
 
12. MONEDA ESTRANGERA 

 
Durant l’exercici tancat a 30 de juny de 2021 i 2020, no s’han realitzat operacions d’import 
significatiu en moneda estrangera. 
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13. FONS PROPIS 

 

La variació experimentada pels Fons Propis de la Fundació en l’exercici finalitzat a 30 de juny 
de 2019, correspon al següent detall: 

 

Concepte 
Saldo a 
30/06/20 

Addicions Baixes Traspàs 
Saldo a 
30/06/21 

Fons Social 3.428.340,96 0,00 0,00 0,00  3.428.340,96 

Fons especials 4.152.603,67 0,00 0,00 0,00  4.152.603,67 

Romanent 177.904,05 0,00 0,00 198,39  178.102,44 

Pèrdues i Guanys 198,39 224.130,68 0,00 (198,39) 224.130,68 

Fons Propis 7.759.047,07 224.130,68 0,00 0,00  7.983.177,75 

 
 

La variació experimentada pels Fons Propis de la Fundació en l’exercici finalitzat a 30 de juny 
de 2020 és la següent: 
 

Concepte 
Saldo a 
30/06/19 

Addicions Baixes Traspàs 
Saldo a 
30/06/20 

Fons Social 3.428.340,96 0,00 0,00 0,00 3.428.340,96 

Fons especials 4.152.603,17 0,50 0,00 0,00 4.152.603,67 

Romanent 176.987,93 0,00 0,00 916,12 177.904,05 

Pèrdues i Guanys 916,12 198,39 0,00 (916,12) 198,39 

Fons Propis 7.758.848,18 0,00 0,00 0,00 7.759.047,07 

 

 
 FONS SOCIAL 

 
El Fons Social és el capital de les Entitats sense forma mercantil i, en general, en aquest compte 
es reflecteix la inversió inicial realitzada per l’Entitat per a la seva entrada en funcionament i el 
Capital Fundacional, recollint, a més, els successius augments autoritzats per acord exprés de 
l’Òrgan de Govern. 
 
La composició del Fons Social a 30 de juny de 2021 i 2020, és la següent: 
 

Concepte Import 

Capital Fundacional 405.322,85 
Resultat 1985 4.378,55 
Resultat 1986 2.578,88 
Resultat 1987 564,28 
Resultat 1988 3.311,32 
Resultat 1989 20.232,63 
Resultat 1990 56.519,09 
Resultat 1991 57.934,74 
Resultat 1992 6.803,28 
Resultat 1993 4.459,68 
Resultat 1994 233.762,61 
Incorporació altres ingressos a distribuir (a) 2.596.412,31 
Violari Sra. Carbonell (b) 36.060,73 

Total Fons Social 3.428.340,96 
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(a) La Junta del Patronat, reunida en sessió de 22 de juny de 2000, acordà la 
integració al Fons Social de la Fundació de l’import de 2.596.412,32 euros, 
corresponent al saldo pendent d’imputar a resultats a 30 de juny de 2000, del 
valor de l’activació a l’immobilitzat material de la cessió gratuïta del ple domini 
de l’edifici “Hivisa”, que fins l’exercici 1997/98 era utilitzat en règim de 
concessió administrativa.  

 

(b) Violari subscrit el 15 de juny de 1989, entre la Sra. Montserrat Carbonell 
Canadell i la Fundació Universitària Balmes, pel qual la fundació rebé de la Sra. 
Carbonell, 36.060,73 euros, en concepte de capital únic, base d’una pensió 
vitalícia, per la qual, a partir del mes de juliol de 1989, la Fundació es 
comprometé a satisfer a la Sra. Carbonell, l’import de 3.606,07 euros anuals, a 
raó de 300,51 euros mensuals nets. Aquest import es va deixar de satisfer el mes 
d’octubre de 2009 per defunció. 

 
 

 FONS ESPECIALS 
 

Com s’ha anat explicant en apartats anteriors, 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: 

 
 

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 Starting Up Projects, S.L. 
(B63922975) (*) 

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) 

Incorporació comunitat de bens 0,00 0,50 

Total 8.308.752,81                  4.152.603,67 

 
 

(*) Els immobles i un euro corresponent a una participació de l’empresa Starting UP 
Projects, SL 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. 

 
 

Segons s’especifica a l’escriptura d’acceptació de l’herència, la finalitat dels fons 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. 
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En la mateixa escriptura i pel que fa a la rendició de comptes, al ser l’herència rebuda una 
aportació per causa de mort no correspon fer-la, però per donar compliment als principis de 
transparència i eficiència en la gestió del patrimoni, s´inclouen en aquesta memòria les següents 
dades rellevants pel que fa a : 

 
a) Administració del patrimoni:  

       
       Es presenta a continuació els rendiments obtinguts: 

 
 

Rendiments Fons Especial 
Exercici 
2020/21 

Exercici 
2019/20 

Exercici 
2018/19 

TOTAL 

Rendiment venda participació mercantil 
Starting Up Projects, SL  (1*) 

0,00 0,00 235.271,70 235.271,70 

Altres ingressos financers 0,00 0,00 111,04 111,04 

Venda Fons d´Inversió BNP  (2*) 0,00 0,00 (34.893,28) (34.893,28) 

Pèrdua Valor cartera BBVA (3*) 0,00 0,00 (7.347,69) (7.347,69) 

Despeses financeres operacions venda 0,00 0,00 (2.156,74) (2.156,74) 

Altres despeses (6.380,80) (4.166,56) (4.062,07) (14.609,43) 

TOTAL (6.380,80) (4.166,56) 186.922,96 176.375,60 

Comunitat de béns (50% dels immobles) 21.644,50 9.527,74 4.880,34 36.052,58 

Comunitat de béns (50% dels immobles) 
Ajust 17/18 

0,00 (974,30) 0,00 (974,30) 

TOTAL 15.263,70 4.386,88 191.803,30 211.453,88 

 
 

En aquest exercici 2020/21 el rendiment obtingut es de 15.263,70 euros.  En l’exercici 2019/20 
el rendiment obtingut va ser de 4.386,88 euros i es varen incorporar unes despeses provinents 
de l’exercici 2017/18 que no es varen tenir present en l’exerci anterior per import de 974,30 
euros. En l’exercici 2018/19 els rendiments obtinguts varen ser de 4.880,34 euros de la 
Comunitat de Béns i 186.922,96 euros corresponents a la reestructuració dels actius financers 
del Fons que es va fer, doncs amb l´estructura inicial no es donava resposta a la finalitat del 
mateix, al no poder obtenir els rendiments esperats per a poder fer la corresponent dotació del 
fons de beques. El detall és el seguent:  

 
(1*) Rendiment obtingut per la venda de les participacions de l’empresa Starting Up 
Projects, S.L. segons s’ha comentat en l’apartat 10.1.1.1.  Actius financers a llarg 
termini. 
 
(2*) Correspon a la  pèrdua obtinguda en la venda dels fons d’inversió de llegat segona 
s’ha comentat en l’apartat 10.1.1.1.b) Actius financers a llarg termini 10.1.1.2. Actius 
financers a curt termini. 
 
(3*) Correspon a la pèrdua de valor de la cartera amb el BBVA que es troba incorporada 
a imposicions a llarg termini. 
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b) Aplicació dels rendiments: 

 
El detall de l’aplicació per aquest exercici i l’anterior és el que es detalla a continuació: 

 
 

Aplicació rendiments Fons Especial 
Exercici 
2020/21 

Exercici 
2019/20 

Exercici 
2818/19 

TOTAL 

Beques atorgades exercici  38.100,00 49.100,00 23.600,00 110.800,00 

Provisió noves beques  (22.836,30) (39.832,78) 163.322,96 100.653,88 

TOTAL 15.263,70 9.267,22 186.922,96 211.453,88 

 
El detall de les beques atorgadese per graus, màsters i nombre de beneficiaris és el següent 
 
 

 Exercici 2020/21 Exercici 2019/20 Exercici 2018/19 Total 

Estudi Nº 
Import 

beca 
Nº 

Import 
beca 

Nº 
Import 

beca 
Nº 

Import 
beca 

Grau en Ciències de 
l'Activitat Física i de  
l'Esport 

0 0,00 2 4.000,00 2 4.000,00 4 8.000,00 

Grau Mestre Educació 
Primària 

2 4.000,00 2 4.000,00 1 2.000,00 5 10.000,00 

Grau Mestre Educació 
Infantil 

1 1.800,00 0 0,00 0 0,00 1 1.800,00 

Grau en Psicologia 4 8.000,00 3 6.000,00 0 0,00 7 14.000,00 

Grau en Educació Social 1 2.000,00 4 7.400,00 1 2.000,00 6 11.400,00 
Grau en Publicitat i 
relacions Públiques  

0 0,00 0 0,00 1 2.000,00 1 2.000,00 

Grau en Màrqueting i 
Comunicació Empresarial 

1 2.000,00 2 4.000,00 0 0,00 3 6.000,00 

Grau en Comuniació 
Audiovisual 

1 1.700,00 0 0,00 0 0,00 1 1.700,00 

Grau en Administració i 
Direcció d'Empreses 

1 2.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.000,00 

Grau en Periodisme 1 2.000,00 0 0,00 0 0,00 1 2.000,00 

Grau en Enginyeria de 
l'Automoció 

1 1.400,00 0 0,00 1 1.600,00 2 3.000,00 

Grau en Mecatrònica 3 5.200,00 2 4.000,00 1 2.000,00 6 11.200,00 
Grau en Multimèdia, 
Aplicacions i Videojocs 

0 0,00 1 2.000,00 0 0,00 1 2.000,00 

Grau en Biologia 0 0,00 1 2.000,00 0 0,00 1 2.000,00 

Grau en Infermeria  1 2.000,00 2 4.000,00 1 2.000,00 4 8.000,00 

Grau en Fisioteràpia 2 4.000,00 3 6.000,00 1 2.000,00 6 12.000,00 
Grau en Teràpia 
Ocupacional 

0 0,00 2 3.700,00 2 4.000,00 4 7.700,00 

Grau en Medicina 0 0,00 0 0,00 1 2.000,00 1 2.000,00 
Màster en Psicologia 
General Sanitària 

1 2.000,00 1 2.000,00 0 0,00 2 4.000,00 

Total 20 38.100,00 25 49.100,00 12 23.600,00 57 110.800,00 
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En aquest exercici 2020/21 s’han realitzat les convocatòries de Beca Social Modolell-Calderó 
de fons social existent per als estudiants amb greus dificultats per continuar els estudis a causa 
de la seva situació econòmica, social o familiar per a Graus, Màsters i Doctorats. 
 
Pel que fa a la convocatòria dels Graus s’han realitzat dues convocatòries, per als estudiants de 
primer curs d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC i pels estudiants que van 
gaudir de la beca Modolell-Calderó el curs 2019/20 i que es troben matriculats a un grau oficial 
impartit i coordinat per la UVIc-UCC el curs acadèmic 2020/21. Els requisits generals per a 
poder obtenir la beca es detallen a continuació de forma resumida. Per a veure el detall de les 
convocatòries es pot accedir a la pàgina web de la Universitat: 

 
 

Requisits generals: 

 Matricular-se al 1r curs d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC en el curs 
acadèmic 2020-2021 o Matricular-se d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-
UCC en el curs acadèmic 2020-2021 i haver gaudit d’aquesta mateixa beca el curs 
anterior. 

 Queden exclosos d’aquesta convocatòria de beques els alumnes de centres adscrits i de 
mobilitat procedents d’altres universitats. En cas de concurrència entre graus equivalents 
impartits al Campus Vic i al Campus Manresa prevaldran sempre els estudis que 
s’imparteixin al Campus Vic. 

 Tenir el domicili familiar i estar empadronat a la comarca d’Osona com a mínim durant 
els tres anys previs a la sol·licitud de la beca. Queden exclosos els sol·licitants 
empadronats a la comarca d’Osona, però que conviuen en residències o pisos compartits 
d’estudiants durant el curs acadèmic. 

 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 la beca, ni reunir els requisits legals per obtenir-lo. 

 Treballar o tributar a Espanya, o que els sustentadors de la persona sol·licitant estiguin 
treballant o tributant a Espanya. En el supòsit que es tracti d’estudiants no comunitaris, 
s’aplicarà el que disposa la normativa sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya 
i la seva integració social. 

 En cas que un estudiant sigui beneficiari de més d’una beca compatible i la quantia de la 
totalitat de les beques superi la totalitat de la matrícula del curs acadèmic 2020-2021, 
l’estudiant tindrà l’obligació de retornar al Fons Modolell-Calderó la quantia rebuda en 
excés i, per tant, se li descomptarà aquest import en el moment de lliurar-li la beca. 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 d’un mínim de 36 crèdits durant el curs 2020-2021. 

 No serà exigible matricular-se a aquest mínim de crèdits, si l’alumne es matricula de tots 
els crèdits per acabar els estudis. 
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 Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats, no es tindran en compte per al còmput del 
mínim de crèdits de matrícula. 

 En el cas dels estudiants que renoven la beca: 

 Aprovar el 100% dels crèdits del curs anterior. 

 Assolir una mitjana d’expedient acadèmic del curs anterior d’un mínim de 7. 

En aquest curs 2020/21 pels estudiants que renoven la beca s’han establert unes condicions 
excepcionals per la Covid-19 i que són les següents: 

 Per tots els estudiants que renoven una beca o ajut, de 2ns cursos i posteriors, 
s'abaixa el requisit acadèmic de percentatge de crèdits aprovats del curs 19-20, 
un 10%. 

 Es reduirà el requisit d'assoliment de la nota mitjana acadèmica del curs 19-20, 
0,5 punts, als estudiants que justifiquin documentalment els següents casos: 

 En el cas que el sol·licitant acrediti que ha estat diagnosticat de la Covid-
19 durant el confinament. 

 En el cas que el sol·licitant acrediti que ha estat treballant específicament 
per ajudar a superar la pandèmia, indistintament del grau. 

Requisits econòmics:      

 Per a l’adjudicació de la beca se seguirà el procediment i s’aplicaran els llindars de renda 
i patrimoni establerts en aquest punt (veure Annex). 

 Per tenir accés a la beca, 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 partir del vuitè membre, s’afegiran 3.526,00 euros per cada membre computable. 

L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial dona lloc a la denegació de la 
beca. 

Pels estudiants que renoven la beca s’han establert unes condicions excepcionals per la Covid-
19: 
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 S’aplicarà una deducció al total dels ingressos de l'exercici fiscal 2019 de 2.000€, si el 
sol·licitant pot acreditar que els dos sustentadors principals han estat afectats per un ERTO 
o acomiadament, durant el període de confinament per la pandèmia de la Covid-19. 
 

 S’aplicarà una deducció al total dels ingressos de l'exercici fiscal 2019 de 1.000 €, si un 
dels sustentadors principals ha estat afectat per un ERTO o acomiadament, durant el 
període de confinament per la pandèmia de la Covid-19. 

Pel que fa als Màsters i Doctorats els requisits sons el mateixos. En el cas dels Màsters els 
requisits generals són el de matricular-se al 1r curs d’un màster oficial impartit per la UVic-
UCC en el curs acadèmic 2020/21 i en el cas dels Doctorats de matricular-se en qualsevol dels 
programes impartits per la Universitat. 

 
En l’exerici 2019/20 es van  realitzar les convocatòries de Beca Social Modolell-Calderó de fons 
social existent per als estudiants amb greus dificultats per continuar els estudis a causa de la 
seva situació econòmica, social o familiar per a Graus, Màsters i Doctorats. 
 
Pel que fa a la convocatòria dels Graus es varen realitzar tres convocatòries: per als estudiants 
de primer curs, pels estudiants que en el curs 2018/19 ja havien obtingut una beca del fons i la 
readjudicació de fons pels estudiants de segon curs. Els requisits generals per a poder obtenir la 
beca es detallen a continuació de forma resumida. Per a veure el detall de la convocatòria es pot 
accedir a la pàgina web de la Universitat: 

 
Requisits generals: 

  
 Matricular-se d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC en el curs 

acadèmic 2019-20 o matricular-se a un 2n curs d’un grau oficial impartit i coordinat 
per la UVic-UCC en el curs acadèmic 2019-20.  

 Haver gaudit d’aquesta mateixa beca el curs anterior en el cas d’estudiants de segon 
curs.  

 Queden exclosos d’aquesta convocatòria de beques els alumnes de centres adscrits i 
de mobilitat procedents d’altres universitats. En cas de concurrència entre graus 
equivalents impartits al Campus Vic i al Campus Manresa prevaldran sempre els 
estudis que s’imparteixin al Campus Vic.  

 Tenir el domicili familiar i estar empadronat a la comarca d’Osona com a mínim 
durant els tres anys previs a la sol·licitud de la beca. Queden exclosos els sol·licitants 
empadronats a la comarca d’Osona, però que conviuen en residències o pisos 
compartits d’estudiants durant el curs acadèmic.  

 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.  

 Treballar o tributar a Espanya, o que els sustentadors de la persona sol·licitant 
estiguin treballant o tributant a Espanya. En el supòsit que es tracti d’estudiants no 
comunitaris, s’aplicarà el que disposa la normativa sobre els drets i llibertats dels 
estrangers a Espanya i la seva integració social.  

 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 2019-
2020, l’estudiant tindrà l’obligació de retornar al Fons Modolell-Calderó la quantia 
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rebuda en excés i, per tant, se li descomptarà aquest import en el moment de lliurar-
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 d’un mínim de 36 crèdits durant el curs 2019-2020.  
 No serà exigible matricular-se a aquest mínim de crèdits, si l’alumne es matricula de 

tots els crèdits per acabar els estudis.  
 Els crèdits convalidats, reconeguts o adaptats, no es tindran en compte per al còmput 

del mínim de crèdits de matrícula.  
 Pels estudiats de segon curs: 

  Aprovar el 100% dels crèdits del curs anterior.  
  Assolir una mitjana d’expedient acadèmic del curs anterior d’un mínim de 7  

 
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 

 
Pel que fa als Màsters i Doctorats els requisits sons el mateixos. En el cas dels Màsters els requisits 
generals era de matricular-se al 1r curs d’un màster oficial impartit per la UVic-UCC en el curs 
acadèmic 2019/10 i en el cas dels Doctorats de matricular-se en qualsevol dels programes impartits 
per la Universitat. 
  
A 30 de juny de 2021 i 2020 el saldo del fons és el que es detalla a continuació: 

 

Curs acadèmic Nº Beneficiaris Beques 
Rendiments  

curs 
Fons Beques 

Modolell-Calderó 

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

2019/20 25 49.100,00 4.386,88 123.490,18 

2020/21 20 38.100,00 15.263,70 100.653,88 
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 COMPTE DE RESULTATS: RESULTAT DE L'EXERCICI 

 
El detall és el següent per exercicis econòmics: 

 
 

Concepte 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 30/06/2018 

Ingressos d'explotació 45.005.443,73 42.944.588,07 41.819.348,05 39.304.178,07 

Despeses d'explotació (44.527.648,37) (42.708.454,74) (41.804.431,45) (39.292.677,95) 

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 477.795,36 236.133,33 14.916,60 11.500,12 

Ingressos financers 1.826,26 23.419,97 236.802,07 1.942,97 

Despeses financeres (255.490,94) (259.354,91) (250.802,55) (199.856,56) 

RESULTAT FINANCER  (253.664,68) (235.934,94) (14.000,48) (197.913,59) 

          

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 224.130,68  198,39  916,12  (186.413,47) 

          

RESULTAT DE L'EXERCICI  224.130,68  198,39  916,12  (186.413,47) 
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14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 

 
Els moviments de l’exercici de les subvencions, donacions i llegats de capital rebuts al 30 de juny 
2021 que apareixen en el patrimoni net ha estat el següent: 
 

Concepte Saldo 30/06/20 
Subvencions 

Rebudes 

Conversió 
deute en 

subv. 

Traspassos a 
Resultats 

Reclassifi-
cacions 

Saldo 
30/06/21 

Subvencions oficials de capital (a) 14.223.100,11  410.724,49    (850.551,27) 248.026,11  14.031.299,44  

Altres subvenciones (Mecenatge ) 
(b) 

708.596,16      (20.434,44) 0,00  688.161,72  

Donacions i llegats de capital (c) 663.787,14  66.600,00    (65.053,33) 36.517,84  701.851,65  

Altres subvencions, donacions i 
llegats  d) 

5.785.065,63  7.334.172,42  316.171,42  (3.572.222,99) (285.393,89) 9.577.792,59  

Subvencions, donacions i llegats 
rebuts 

21.380.549,04  7.811.496,91  316.171,42  (4.508.262,03) (849,94) 24.999.105,40  

 
 
Per l’exercici tancat a 30 de juny de 2020 va ser el següent: 
 

Concepte Saldo 30/06/19 
Subvencions 

Rebudes 

Conversió 
deute en 

subv. 

Traspassos a 
Resultats 

Reclassifi-
cacions  

Saldo 
30/06/20 

Subvencions oficials de capital (a) 11.499.704,48  3.366.948,28  0,00  (1.057.164,69) 413.612,04  14.223.100,11  

Altres subvenciones (Mecenatge ) 
(b) 

729.030,60  0,00  0,00  (20.434,44) 0,00  708.596,16  

Donacions i llegats de capital (c) 686.647,93  0,00  0,00  (28.855,56) 5.994,77  663.787,14  

Altres subvencions, donacions i 
llegats  d) 

4.234.469,79  4.821.186,03  720.205,54  (3.584.522,49) (406.273,24) 5.785.065,63  

Subvencions, donacions i llegats 
rebuts 

17.149.852,80  8.188.134,31  720.205,54  (4.690.977,18) 13.333,57  21.380.549,04  

 
 
 
(a) SUBVENCIONS OFICIALS DE CAPITAL 
 
Subvencions en capital atorgades per entitats públiques i pendents de traspassar a resultats.  
 
El Saldo inicial: Es troba composat per les Cessions Gratuïtes de Ple Domini dels Edificis D, Torre 
Frares i Manso Torre Frares (Veure nota 4.3), i per les subvencions rebudes de la Generalitat de 
Catalunya corresponents a les inversions vinculades al Conveni Programa i a les resolucions rebudes 
per inversions. En l’exercici 2019/20 es va incorporar la cessió gratuïta de l’edifii de Can Baumann 
per import de 2.962.655,40 euros segons s’ha comentat en la nota 6. 
 
Subvencions rebudes de l’exercici: La principal subvenció en capital rebuda en l’exercici tancat a 
30 de juny de 2021, és la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, per equipaments i 
infraestructures i l’import subvencionat és de 400.000,00 euros. El mateix import que l’exercici 
anterior.  
 
El detall dels béns finançats amb les subvencions atorgades o que s’han reclassificat a la partida de 
subvencions oficials aquest exercici 2020/21és el següent: 
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Entitat i Departament  /  Concepte Import  

.-Finançament despeses inversió de 2021 (Programes informàtics) 44.237,54 

.-Finançament despeses inversió de 2021 (Instal.lacions tècniques) 2.045,20 

.-Finançament despeses inversió de 2021 (Maquinària) 141.013,04 

.-Finançament despeses inversió de 2021 (Mobiliari) 7.248,75 

.-Finançament despeses inversió de 2021  (Equips Proces. Informació) 188.207,46 

.-Finançament despeses inversió de 2021  (Llibres) 17.248,01 

Generalitat de Catalunya-Dept.Economia i Coneixement 400.000,00 

DECOST: Decentralised Compositing in Small Towns (Construccions i Maquinària) 86.205,28 

FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery from secondary sources– Production of high-added value 
FERTIlisers from animal MANURE (Construccions, Immob.en curs i maquinària) 

112.586,84 

Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy processing Waste (REFLOW) (Maquinària) 35.086,13 

Pond Ecosystems for Resilient Future Landscapes in a changing Climate (PONDERFUL) (Maquinària) 7.903,95 

Writing for Inclusion (WIN) (Equipaments informàtics) 1.568,99 

Comissió Europea 243.351,19 

La Mentoria i la identitat docent emergent en els estudiants dels graus de mestre (Llibres) 161,83 

Desenvolupament d'una eina de suport al craving (Equipaments informàtics) 8.428,02 

Neuroimaging clinical validation study of HealthApp for psychological support in addictive patients: a 
multi-centered, clinical (Equipaments informàtics) 

3.348,69 

Unidiscat 2020 10.724,49 

Generalitat de Catalunya-Agaur 22.663,03 

Transformació econòmica i social del territori a través del lideratge col·laboratiu de projectes tecnològics 
innovadors (Propieta industrial) 

256,47 

Generalitat de Catalunya-Departament d'Empresa i Coneixement 256,47 

Entrevistes a poetes catalanes contemporànies (llibres) 1.434,00 

Generalitat de Catalunya-Cultura 1.434,00 

Càtedra de Serveis Socials 2020 706,04 

Generalitat de Catalunya-Treball 706,04 

Ayuda Ramón y Cajal  (Maquinària) 12.059,18 

Estudio del papel de las integrinas en los mecanismos moleculares de la curación de las herIdas a la escala 
nanométrica  (Maquinària) 

9.866,60 

Ministerio de Economia, Industria y Competitividad 21.925,78 

Total béns finançats amb atorgaments 690.336,51 

 
El detall dels béns finançat amb les subvencions atorgades a l’exercici 2019/20 és el següent: 
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GGEntitat i Departament  /  Concepte Import 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Patents i marques) 3.943,08 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Programes informàtics) 42.701,40 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Contruccions en curs) 32.527,91 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Instal.lacions tècniques) 15.160,92 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Maquinària) 82.909,05 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Altres intal.lacions) 8.174,22 

.-Finançament despeses inversió de 2020 (Mobiliari) 50.342,70 

.-Finançament despeses inversió de 2020  (Equips Proces. Informació) 146.944,68 

.-Finançament despeses inversió de 2020  (Llibres) 17.296,04 

Generalitat de Catalunya-Dept.Economia i Coneixement 400.000,00 

PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL- Equipaments de recerca i innovació en l'àmbit de la salut 
(Programes informàtics, Maquinària) 

193.517,93 

PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. Gestió sostenible de les dejeccions ramaderes (Maquinaria) 104.234,55 

CO3 (Llibres) 45,19 

DECOST: Decentralised Compositing in Small Towns (Mobiliari, maquinària) 6.550,84 

FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery from secondary sources– Production of high-added value 
FERTIlisers from animal MANURE (Maquinària) 

48.200,60 

Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy processing Waste (REFLOW) (Maquinària i equipaments 
processament informació) 

14.991,53 

Comissió Europea 367.540,64 

Suport a Grups de Recerca SGR 2017-2019 (Maquinària) 1.251,90 

La Mentoria i la identitat docent emergent en els estudiants dels graus de mestre (Llibres) 17,81 

Monotoratge avançat de la càrrega d'entrenament en basquetbol per la prevenció de lesions esportives  ( 
Equips processament informació i maquinària) 

3.988,73 

Estudi prospectiu de determinació coordinada del risc de patir una úlcera per pressió i el grau de fragilitat 
com a possibles indicadors predictius d'aparició de lesions  (Equips per a processament de la informació) 
relacionades amb la dependència. 

2.378,90 

Unidiscat 2019 4.292,88 

Generalitat de Catalunya-Agaur 11.930,22 

Transformació econòmica i social del territori a través del lideratge col·laboratiu de projectes tecnològics 
innovadors (Propieta industrial) 

102,63 

Generalitat de Catalunya-Departament d'Empresa i Coneixement 102,63 

Distinció Jaume Vicens Vives 2019 (Maquinària) 1.240,25 

Generalitat de Catalunya-Presidència 1.240,25 

Biodegradation assessment for cultural heritage (Equips processament informació) 932,42 

Generalitat de Catalunya-Acció 932,42 

El síndrome de la pesca: cambios multiescala inducidos por las respuestas de los peces a la pesca. Soluciones 
tecnológicas (Equips per a processament d'informació) 

5.591,99 

Estudio del papel de las integrinas en los mecanismos moleculares de la curación de las herIdas a la escala 
nanométrica  (Maquinària) 

13.319,58 

Ayuda Ramón y Cajal  ( Equips processament informació i maquinària) 16.753,03 

Ministerio de Economia, Industria y Competitividad 35.664,60 

Camins. Mentoria per a l'èxit educatiu amb perspectiva intercultural i de gènere (Llibres) 14,00 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona " La Caixa" 14,00 

Efectivitat de dos programes d'exercici terapèutic en pacients de 65 a 75 anys amb artrosi de genoll 480,16 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 480,16 

Total béns finançats amb atorgaments 817.904,92 

Cessió gratuita Edifici Can Baumann-Ajuntament de Vic 2.962.655,40 

Total 3.780.560,32 



 Comptes Anuals. Exercici 2020/2021 86 
 
 

 

 
(b) ALTRES SUBVENCIONS (MECENATGE) 
 
Correspon als imports atorgats per diferents entitats privades, en virtut dels convenis de mecenatge 
subscrits, segons el següent detall: 
 
 

Concepte Import inicial  
Net pendent a 

30/06/2021 
Net pendent a 

30/06/2020 

Excover 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Aigües de Vic 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Puig-Porret 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Caixa de Catalunya 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Caixa de Manresa 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Casa Tarradellas 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Genis Antel 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Curtits Codina 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

VEMSA 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Liney 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Embotits Monell 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Fundació Caixa de Sabadell 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Incori 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Gessin 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Caixa de Manlleu 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Terpa 60.101,21 40.480,03 41.682,07 

Girbau 60.101,20 40.481,24 41.683,04 

Altres subvenciones ( Mecenatge ) (b) 1.021.720,56G 688.161,72 708.596,16 

 
 
L’import dels esmentats convenis de mecenatge han estat aplicats al finançament de la construcció 
de l’edifici F2. El traspàs a resultats d’aquests imports ha estat aplicat de forma equivalent a 
l’amortització d’aquest immobilitzat.   
 
 
(c) DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
 
El detall dels béns finançats amb les donacions i llegats de capital a l’exercici  2020/21 són els 
següents: 
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Entitat i Departament  /  Concepte Import  

Dixit/Sirius 2020 ( Llibres, videos, Equipaments informàtics, Maquinària i Mobiliari) 5.781,87 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona " La Caixa" 5.781,87 

Quadres 66.600,00 

Donacions de particulars 66.600,00 

Total béns finançats amb atorgaments 72.381,87 

 
 
El detall dels béns finançats amb les donacions i llegats de capital a l’exercici 2019/20 són els 
següents: 
 

Entitat i Departament  /  Concepte Import 

.- Dixit / Sirius 2019 (Equips Proces,Informació) 894,43 

.- Dixit / Sirius 2019 (Llibres) 1.821,28 

.- Dixit / Sirius 2018 (Llibres) 3.189,68 

Obra Social La Caixa 5.905,39 

.-Climate change risks and transformational adaptation in marginal Mediterranean agri-food 
systems: a systemic and intersectional approach 

89,38 

The Axa Research Fundation 89,38 

Total béns finançats amb atorgaments 5.994,77 

 
 
La composició del saldo a 30 de juny de 2021 i 2020,  és la que es detalla a continuació: 
 

 
Entitat Concepte 30/06/2021 30/06/2020 

La Caixa Càtedra de Serveis Socials 307.813,15 323.191,51 

Caixa Terrassa Edifici Dixit 215.802,53 220.999,97 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona 

Rehabilitació del paranimf 88.211,28 95.649,36 

Particulars Quadres 66.600,00 0,00 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona 

Dixit/Sirius 2020 7.639,33 0,00 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona 

Dixit/Sirius 2019 3.898,45 0,00 

Fundacio Antoni Serra Rampa Minusvàlids 3.799,89 3.919,89 

Obra Social La Caixa Sirius i Dixit 2016 3.361,36 4.033,24 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions 
de Barcelona 

Dixit/Sirius 2018 2.755,57 0,00 

Fundació Bancària La Caixa Sirius i Dixit 2017 0,00 2.192,25 

Obra Social La Caixa Dixit/Sirius 2018 0,00 4.095,73 

Obra Social La Caixa Dixit/Sirius 2019 0,00 5.148,61 

Obra Social La Caixa Dixit/Sirius 2020 0,00 3.035,98 

Altres entitats < 1.000€   1.970,09 1.520,60 

Total    701.851,65 663.787,14 
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(d) ALTRES SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS 
 
La composició d’aquest epígraf de les subvencions, donacions i llegats rebuts que a 30 de juny de 
2021 estan pendents de traspassar a resultats és el següent: 
 

Entitat Departament Concepte  Import 

Comissió Europea - 
FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery 
from secondary sources– Production of high-
added value FERTIlisers from animal MANURE 

696.383,47 

Comissió Europea - 
Pond Ecosystems for Resilient Future Landscapes 
in a changing Climate (PONDERFUL) 

692.757,69 

Comissió Europea - 
ACCELWATER: Accelerating Water Circularity 
in Food and Beverage Industrial Areas around 
Europe 

680.358,53 

Comissió Europea - 
CIRCULAR BIOCARBON: Turning carbon of 
complex organic urban waste streams into value-
added products 

653.227,57 

Comissió Europea - 
VIOBOND – sustainable binder: Upscaling new 
lignin-phenol-formaldehyde resin production 
with wood-based biorefinery lignin 

470.875,00 

Comissió Europea - 
SEA2LAND: Producing advanced bio-based 
fertilizers from fisheries wastes 

438.722,28 

Comissió Europea - 
RAWMINA: Integrated innovative pilot system 
for Critical Raw Materials recovery from mines 
wastes in a circular economy context 

424.510,66 

Comissió Europea - 
VIVALDI: innoVative bIo-based chains for CO2 
VALorisation as aDded-value organIc acids 

324.750,00 

Comissió Europea - 
DECOST: Decentralised Compositing in Small 
Towns 

298.956,41 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Avalació de l'impacte de la pandèmia de 
COVID19 en les persones i les organitzacions de 
l'àmbit residencial de Catalunya i propostes de 
millora del servei assistencial (ResiCOVID19) 

278.298,67 

Comissió Europea - 

Valorise Extensive quantities of HemIcellulosic 
and Cellulosic sugars from Lignocellulosic 
biomass into high-value End products  
(VEHICLE) 

239.474,06 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Movilidad de estudiantes para prácticas (SMP) 217.627,00 

Comissió Europea - 
Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy 
processing Waste (REFLOW) 

197.445,70 

Comissió Europea - Green Growth 187.356,18 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Movilidad de estudiantes para estudios (SMS) 182.339,50 

Generalitat de Catalunya 
De la 
Presidència 

Laboratori d'Innovació Social i Digital 179.106,31 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Ayuda Ramón y Cajal 156.940,00 

Ajuntament de Manlleu - Aportació CERM 2020 151.666,70 

Comissió Europea - 
Mediterranean Dialogue for Waste Management 
Governance (MED4Waste) 

147.925,76 

Comissió Europea - 
 LOOP – Empowering teachers personal, 
professional and social continuous development 
through innovative peer-induction programmes 

143.153,00 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. 
Gestió sostenible de les dejeccions ramaderes 

138.713,40 

Comissió Europea - 
GreenBuilding: Minimising Energy Consumption 
for Green buildings Respecting present uses and 
public needs 

137.854,10 

Generalitat de Catalunya Acció 

Systematic Management and Automatic 
RegulationTechnique for Ecological Water 
Sensitive Catchment Desing System (SMART 
EWSCDS) 

137.160,00 
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Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya Acció 
Advanced biofungicide production through 
innovative technologies (BIOFUNTECH) 

135.240,00 

Interreg Poctefa 

Valorización de coproductos procedentes del 
tratamiento de residuos y biomasa como 
productos innovadores con valor añadido para la 
agricultura (FERTILWASTE) 

131.397,84 

Comissió Europea - 
Transition towards climate-neutral Interreg MED 
projects (ZeroCO2MED) 

125.726,95 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 
Gestió de la innovació i l'emprenedoria en entitats 
del coneixement 

112.056,45 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Contaminación ambiental de las actividades de 
extracción petrolera y la munición de plomo en 
territorios indígenas de los bosques lluviosos 
tropicales y ecosistemas remotos 

111.597,57 

Comissió Europea - 
Ecotourism in Mediterranean Destinations: From 
Monitoring and Planning to Promotion and Policy 
Support (DESTIMED PLUS) 

105.090,23 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, 
Afers Socials 
i Famílies 

Càtedra de Serveis Socials 2021 104.370,92 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut Beatriu de Pinós - Lorenzo Proia 87.355,48 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. 
Dinamització agroecològica 

74.664,41 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de B - 
Acord entre Fundacio Bancaria La Caixa i la 
UVIC-UCC 

65.047,72 

Comissió Europea - 
COMMUNITIES FOR SCIENCES (C4S) 
Towards promoting an inclusive approach in 
Science Education 

55.243,96 

Comissió Europea - 
Co-created ITC solutions for Alzheimer's 
Informal Caregiving 

51.654,40 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 
Relaciones socio-ecologicas, cambio climatico e 
igualdad de genero: dinamicas y procesos para 
los cambios transformativos (SEQUAL) 

49.610,14 

Comissió Europea - 
Fostering Higher Education Students' Autonomy 
Through Blended Learning 

45.922,00 

Seidor, SA - 
Desenvolulpament de la "FUB (UVI-UCC", en 
especial pel que fa a la nova Facultat de Medicina 
i en l'àmbit de les TIC aplicades al sector sanitari. 

45.000,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Estudio observacional: relación entre la 
composición y la funcionalidad in vitro del 
plasma rico en plaquetas autólogo y la evolución 
de heridas crónicas tratadas con esta terapia 

40.960,48 

Comissió Europea - 
Ecole, famille et associations pour lutter contre le 
décrochage scolaire (Alliance 3) 

37.156,23 

Comissió Europea - 
Technologically enhanced online opportunities 
for language learning in inclusive education 
(TOOLS) 

34.617,67 

Comissió Europea - Writing for Inclusion (WIN) 34.493,81 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Transformació econòmica i social del territori a 
través del lideratge col·laboratiu de projectes 
tecnològics innovadors 

33.603,55 

Generalitat de Catalunya Agaur Eap Osona Sud 32.681,84 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Anàlisi sostenible del cicle de vida de les 
piscines. metodologia pel seguiment i l’avaluació 
de l’impacte ambiental, econòmica i social 

31.638,68 

Generalitat de Catalunya Agaur Suport a Grups de Recerca SGR 2017-2019 31.240,25 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Movilidad de personal para docencia (STA) 29.890,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Estudi de Dolor en pacients amb Malaltia Crònica 
Avançada 

29.857,36 
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Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Adaptació i aplicació a la Catalunya Central del 
model de recuperació a persones amb trastorn 
mental sever (tsm) en col·laboració amb la 
universitat de Yale 

29.199,68 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Ayuda de apoyo organizativo 28.695,30 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Aplicació dels Mòduls Experiencials a la gestió 
de persones 

27.644,04 

Generalitat de Catalunya Agaur Doctoral Industrial 27.614,86 

Generalitat de Catalunya Agaur 
 Neuroimaging clinical validation study of 
HealthApp for psychological support in addictive 
patients: a multi-centered, clinical trial project 

24.740,76 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Movilidad de personal para formación (STT) 24.710,00 

Banco Santander, SA - Programa Explorer i Beca Progresos 2021 23.000,00 

Ministerio de Ciencia e Innovación . 

Resituando la renovación pedagógica en España 
desde una perspectiva crítica. 5 estudios de casos 
en centros de secundaria de 
Aragon,Cataluña,Castilla-Leon,C.Valenciana y 
P.Vasco 

22.088,85 

Generalitat de Catalunya Acció Freeze concentration for waste treatment 21.592,81 

Comissió Europea - 
Renewing Ergonomic Education for Health Care 
Students in European HEIs (RENE) 

20.604,55 

Generalitat de Catalunya Agaur Desenvolupament d'una eina de suport al craving 20.579,24 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Ajut FI Patricia Estefania Celi Medina (3a 
anualitat) 

20.213,23 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL- 
Equipaments de recerca i innovació en l'àmbit de 
la salut 

19.664,18 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - I3 - estabilització Ramón y Cajal Marta Rivera 19.371,45 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut FI Bart Bloem (1a anualitat) 19.043,76 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 
Size-based approaches to understand impacts on 
river ecosystem functioning 

17.216,65 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - 
Movilidad de las personas por motivos de 
aprendizaje entre países del Programa y asociados 
en el sector de Educación Superior 

16.975,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut FI Sònia Camacho (1a anualitat) 15.581,34 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut FI Lluís Bertrans Tubau (2a anualitat) 15.581,34 

Generalitat de Catalunya Agaur Interlingua 2021 15.330,62 

Euroregió AECT Pirineus Mediterrània - 
Solucions sostenibles per a la gestió del risc 
d’inundació a les conques fluvials sensibles als 
efectes del canvi climàtic 

14.200,54 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Monotoratge avançat de la càrrega d'entrenament 
en basquetbol per la prevenció de lesions 
esportives 

13.987,71 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - 

Estrategias de marqueting colectivo y modelos de 
negocio de economía circular para la valorización 
de alimentos locales, residuos alimentarios y 
subproductos: aceite de oliva 

13.967,30 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, 
Afers Socials 
i Famílies 

Manteniment del programa pilot de represa dels 
estudis universitaris a Catalunya per a persones 
refugiades ubicades al Líban. 

11.494,28 

Banco Santander, SA (en blanc) 

Eje Emprendimiento: Impulso del Programa 
Explorer. Eje Educación: Participación de la 
universidad en el Programa de becas "Santander 
Progreso". 

11.409,66 

Fondazione Floriani - 
Col·laboració per el llibre Building Integrated 
Palliative Care Programs and Services 

11.408,50 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - Estada Mobilitat Estats Units- José Castillejo 11.281,00 

Generalitat de Catalunya 
Institut Català 
de l'Energia 

Programa MOVES-Plans Transport 10.700,00 
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Entitat Departament Concepte Import 

Fundació Privada Víctor Grífols i Lucas - 

Projecte. Impacto de la Pandemia por Covid-19 
en la elección de los grados universitarios del 
ámbito sociosanitario y biomédico: estudio 
observacional de tipo mixto en el ámbito 
territorial español (proyecto TEMPS) 

10.598,95 

Generalitat de Catalunya Acció Biodegradation assessment for cultural heritage 9.697,10 

Generalitat de Catalunya Agaur 
La Mentoria i la identitat docent emergent en els 
estudiants dels graus de mestre 

9.000,78 

Generalitat de Catalunya 
De la 
Presidència 

Concessió de les distincions Jaume Vicens Vives 
a la qualitat docent universitària i les mencions 
M. Encarna Sanahuja Yll a l'excel·lència en la 
inclusió de la perspectiva de gènere en la pràctica 
docent universitària 

8.722,66 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Desenvolupament d'una vacuna enfront la 
leishmaniosi canina 

8.472,00 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de B - 

"Projectes de reflexió. La agroecología como 
respuesta sistémica y sostenible en contextos de 
desplazamiento 
forzoso" 

8.070,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Factores de persistencia de la violencia en el sur 
del Tolima (Colombia), rearme y reincidencia de 
combatientes (2002-2020) 

8.013,63 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Identificació, tractament i prevenció de la 
violència de gènere en l'estudiantat de CAFE i 
CAV 

7.750,00 

Fundació Privada Girbau - Vic Ciutat Cuidadora 20-21 7.700,00 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de la viabilitat del test de 
concentració de nitrats a la base de la tija del blat 
de moro a Catalunya 

7.145,28 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Establiment d’un sistema de vigilància a mida de 
les lesions esportives en el basquetbol 
professional 

6.953,00 

Alberto’s Perfum S.L. - 

Proyecto Formula Student y, concretamente, para 
colaborar en la financiación del equipo UTRON 
Racing que tiene por objetivo diseñar, desarrollar 
y construir un coche monoplaza para participar en 
la competición internacional Formula Student 

6.700,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Impacte i millora en el seguiment de la curació de 
ferides utilitzant inteligència artificial 

6.600,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
La contribució de les fires comercials a la marca 
ciutat. Estudi comparatiu de quatre ciutats 
europees 

6.600,00 

Associació Internacional de llengua i literatura c ENTRAR 
XIX Col.loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes del 6 al 9 de juliol de 2021 a 
la UVIc-UCC 

6.550,00 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya - 
Avaluació del declivi funcional en residents 
geriàtrics en temps de COVID-19: estudi de 
cohort multicèntric. 

6.000,00 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya - 
Disseny i validació d’un protocol d’imatge 
motora graduada en el dolor del membre 
fantasma en el pacient amputat: estudi Delphi. 

6.000,00 

    Altres subencions < 6.000€ 107.602,61 

Total     9.577.792,59 

 
 
El saldo a 30 de juny de 2020 es detalla a continuació: 
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Entitat Departament Concepte Import 

Comissió Europea - 

"FERTIMANURE: Innovative nutrient 
recovery from secondary sources 
– Production of high-added value 
FERTIlisers from animal MANURE" 

919.642,46 

Comissió Europea - 
DECOST: Decentralised Compositing in 
Small Towns 

583.353,41 

Comissió Europea - 
Phosphorus Recovery for Fertilisers from 
dairy processing Waste (REFLOW) 

355.958,58 

Comissió Europea - 

Valorise Extensive quantities of 
Hemicellulosic and Cellulosic sugars from 
Lignocellulosic biomass into high-value 
End products  (VEHICLE) 

314.530,56 

Comissió Europea - Green Growth 289.129,74 

Ministerio de Economia y Empresa - Ayuda Ramón y Cajal 208.600,00 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - Ayuda Ramón y Cajal 189.577,49 

Comissió Europea - 

"Ecotourism in Mediterranean 
Destinations: From Monitoring and 
Planning to Promotion and Policy Support 
(DESTIMED PLUS)" 

166.726,65 

Comissió Europea - 
GreenBuilding: Minimising Energy 
Consumption for Green buildings 
Respecting present uses and public needs 

152.831,55 

Comissió Europea - CO3 138.625,10 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut Beatriu de Pinós - Lorenzo Proia 134.243,18 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL Gestió de la innovació i 
l'emprenedoria en entitats del coneixement 

126.480,76 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - 

Contaminación ambiental de las 
actividades de extracción petrolera y la 
munición de plomo en territorios indígenas 
de los bosques lluviosos tropicales y 
ecosistemas remotos 

119.201,91 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL. Gestió sostenible de les 
dejeccions ramaderes 

89.351,77 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - 
Movilidad de estudiantes para prácticas 
(SMP) 

88.389,80 

Generalitat de Catalunya Acció Freeze concentration for waste treatment 83.297,34 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - 

Estrategias de marquetin colectivo y 
modelos de negocio de economía circular 
para la valorización de alimentos locales, 
residuos alimentarios y subproductos: 
aceite de oliva 

83.277,52 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL. Dinamització agroecològica 

76.989,79 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - I3 - estabilització Ramón y Cajal 70.833,31 

Comissió Europea - 
Co-created ITC solutions for Alzheimer's 
Informal Caregiving 

69.331,44 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Transformació econòmica i social del 
territori a través del lideratge col·laboratiu 
de projectes tecnològics innovadors 

67.187,30 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - 
Movilidad de estudiantes para estudios 
(SMS) 

65.436,30 

Generalitat de Catalunya Acció 
Biodegradation assessment for cultural 
heritage 

65.003,93 
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Entitat Departament Concepte Import 

Comissió Europea - 
LIFE ALNUS (Restoration, conservation 
and governance of the Alnus aluvial forests 
in the Mediterranean Region) 

63.624,73 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - 

Estudio observacional: relación entre la 
composición y la funcionalidad in vitro del 
plasma rico en plaquetas autólogo y la 
evolución de heridas crónicas tratadas con 
esta terapia 

55.225,04 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - 

Relaciones socio-ecologicas, cambio 
climatico e igualdad de genero: dinamicas 
y procesos para los cambios 
transformativos (SEQUAL) 

54.079,49 

Comissió Europea - 
Ecole, famille et associations pour lutter 
contre le décrochage scolaire (Alliance 3) 

46.430,96 

Seidor, SA - 

Desenvolulpament de la "FUB (UVIC-
UCC", en especial pel que fa a la nova 
Facultat de Medicina i en l'àmbit de les 
TIC aplicades al sector sanitari. 

45.000,00 

Comissió Europea - 
Technologically enhanced online 
opportunities for language learning in 
inclusive education (TOOLS) 

44.011,03 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - 
Size-based approaches to understand 
impacts on river ecosystem functioning 

37.785,23 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Ayuda de apoyo organizativo 37.202,77 

Generalitat de Catalunya Agaur Eap Osona Sud 33.960,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Doctoral Industrial 32.869,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Desenvolupament d'una eina de suport al 
craving 

32.599,00 

Obra Social La Caixa - Dixit/Sirius 2020 32.529,64 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Estudi de Dolor en pacients amb Malaltia 
Crònica Avançada 

32.286,68 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Suport a Grups de Recerca SGR 2017-
2019 

32.037,63 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Adaptació i aplicació a la Catalunya 
Central del model de recuperació a 
persones amb trastorn mental sever (tsm) 
en col·laboració amb la universitat de Yale 

31.638,68 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Estudi prospectiu de determinació 
coordinada del risc de patir una úlcera per 
pressió i el grau de fragilitat com a 
possibles indicadors predictius d'aparició 
de lesions relacionades amb la 
dependència. 

30.154,05 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Aplicació dels Mòduls Experiencials a la 
gestió de persones 

30.073,36 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I Pesca 

Demostració de la viabilitat del test de 
concentració de nitrats a la base de la tija 
del blat de moro a Catalunya 

29.965,00 

Comissió Europea - 
Renewing Ergonomic Education for Health 
Care Students in European HEIs (RENE) 

29.643,87 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades FECYT UDivulga. Ciència i Societat 25.000,00 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL- Equipaments de recerca i 
innovació en l'àmbit de la salut 

22.463,42 
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Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Monotoratge avançat de la càrrega 
d'entrenament en basquetbol per la 
prevenció de lesions esportives 

21.273,51 

Banco Santander, SA   

Eje Emprendimiento: Impulso del 
Programa Explorer. Eje Educación: 
Participación de la universidad en el 
Programa de becas "Santander Progreso". 

19.833,34 

Comissió Europea - 
Co-created ITC solutions for Alzheimer's 
Informal Caregiving 

19.577,11 

Fondazione Floriani - 
Col·laboració per el llibre Building 
Integrated Palliative Care Programs and 
Services 

18.385,82 

Generalitat de Catalunya De la Presidència 

Concessió de les distincions Jaume Vicens 
Vives a la qualitat docent universitària i les 
mencions M. Encarna Sanahuja Yll a 
l'excel·lència en la inclusió de la 
perspectiva de gènere en la pràctica docent 
universitària 

17.422,44 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Contractar personal investigador novell 
(FI) 

17.349,85 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Contractar personal investigador novell 
(FI) 

16.569,85 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Contractar personal investigador novell 
(FI) 

16.569,85 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - 
Movilidad de personal para docencia 
(STA) 

16.000,00 

Comissió Europea - Cases 15.978,82 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Contractar personal investigador novell 
(FI) 

15.621,15 

Ministerio de Economia y Empresa - Juan de la Cierva incorporación 15.579,98 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - Ayuda de apoyo organizativo 14.864,50 

Obra Social La Caixa - 

Mirades polièdriques a la violència de 
gènere: propostes per a la prevenció als 
centres de secundària des d'una perspectiva 
holística i interseccional 

14.285,79 

Comissió Europea - 
"InterAct - Interdisciplinary Cooperation in 
Psychosocial Interventions" 

13.526,86 

Generalitat de Catalunya Agaur 
La Mentoria i la identitat docent emergent 
en els estudiants dels graus de mestre 

12.586,02 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Donar continuïtat, durant l'exercici 2019, al 
programa pilot definit a l'Acord marc de 
col.laboració subscrit el 4 de juny de 2018, 
que permet prosseguir els estudis 
universitaris de persones refugiades 
provinents del Líban. 

11.994,28 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Suport a Grups de Recerca SGR 2017-
2019 

11.514,00 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades - 
Estada Mobilitat Estats Units- José 
Castillejo 

11.281,00 

Generalitat de Catalunya 
Institut Català de 
l'Energia 

Programa MOVES-Plans Transport 10.700,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Obtenció de reactius de diagnòstic per 
serologia mitjançant cultius en bioreactor 

10.649,47 

Ministerio de Ciència, Innovación y Universidades FECYT 
Ajut FECYT per a portar a terme el 
projecte de divulgació i ciència ciutadana 
Pescadors de Plàstic curs 20-21 

10.500,00 
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Ministero de Economia,Industria y competitividad - 

PACTORES:Pastores, servicios 
ecosistémicos y sociedad como elementos 
clave de los sistemas pastorales del 
Mediterráneo 

10.459,48 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de B - 

"Projectes de reflexió. La agroecología 
como respuesta sistémica y sostenible en 
contextos de desplazamiento 
forzoso" 

9.900,00 

SEPIE (Servicio Español para la Internacionalizaci - 
Movilidad de personal para formación 
(STT) 

9.575,00 

Comissió Europea - 

Crossroads: best practices to empower 
youngers to continue their post complusor 
education from an intersectional 
perspective 

8.844,99 

Ministerio de Economia y Competitividad - 
Claves para el aprendizaje en equipos 
cooperativos como estrategia para la 
cohesión social, la inclusión y la equidad. 

8.749,04 

Comissió Europea - EDUVAC 8.051,66 

Fundació Privada Memóra - 

Col·laboració per la realització de projectes 
relacionats amb el procés de final de vida: 
Projecte Pla de decisions anticipades, 
Projecte Ciutats Cuidadores 

8.000,00 

Comissió Europea - Projecte EUNightCat 7.309,38 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Impacte i millora en el seguiment de la 
curació de ferides utilitzant inteligència 
artificial 

7.224,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 
La contribució de les fires comercials a la 
marca ciutat. Estudi comparatiu de quatre 
ciutats europees 

7.224,00 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Diseño e implementación de un programa 
de simulación clínica y social para mejorar 
la calidad de vida de los Mayores 
dependientes 

7.157,47 

Consell Comarcal d'Osona - 

Projecte "Enxaneta un model 
d'acompanyament a l'èxit acadèmic de 
l'alumnat d'Osona: escoles, families i 
territori". 

7.078,20 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya - 
Efectivitat de dos programes d'exercici 
terapèutic en pacients de 65 a 75 anys amb 
artrosi de genoll 

6.475,42 

Dromex Internacional, SL   

Col.laboració empresarial per al 
desenvolupament del projecte Formula 
Student, i més concretament, per 
col.laborar en el finançament de l'equip 
UTRON Racin que té per objectiu 
dissenyar, desenvolupar i construir un 
cotxe monoplaça per tal de participar en 

6.373,49 

    Altres subvencions <6.000€ 104.000,39 

Total     5.785.065,63 

 
 
 
El Conjunt de subvencions traspassades a resultats que composen els 3.572.222,99 euros durant 
l’exercici 2020/21 es troba detallat a la nota 16.12. Durant l’exercici 2019/20 les subvencions 
traspassades a resultats varen ser de 3.584.522,49 euros.  
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15. SITUACIÓ FISCAL 
 

Impost sobre Societats: 
 
A partir de la publicació de la Llei 30/1994, de 24 de novembre de "Fundacions i Incentius Fiscals 
a la participació privada en activitats interès general", la Fundació Universitària Balmes presentà a 
l'Administració d'Hisenda, en data 14 de febrer de 1995, la sol·licitud d'acolliment als beneficis 
fiscals establerts en l'esmentada Llei. En data 13 d’agost de 1998, l’Administració Tributària 
resolgué concedir l’exempció d’aquest impost als ingressos procedents de l’arrendament 
d’immobles. Pel que fa a la resta d’ingressos obtinguts, l’Administració denegà l’exempció 
sol·licitada, aplicant el Règim d’Entitats parcialment exemptes, previst en el capítol XIV de la Llei 
27/2014 de l’Impost sobre Societats.  
 
A partir de l’exercici 2003/04 i d’acord al disposat per la Llei 49/2002 de Règim Fiscal de les 
Entitats sense Finalitat Lucrativa i dels Incentius Fiscals al Mecenatge, la Fundació Universitària 
Balmes ha optat i li ha estat concedida l’aplicació del règim fiscal especial regulat en el Títol II de 
la citada llei.  
 
 
Retencions a compte de l'impost sobre la Renda de  les Persones Físiques: 
 
La Fundació resta obligada a practicar liquidació, com a substitut del subjecte passiu, per les 
retencions practicades a compte de l'I.R.P.F. sobre els rendiments del treball i de les activitats 
professionals. 
 
 
Impost sobre el Valor Afegit: 
 
La fundació obté alhora ingressos subjectes i exempts de l'impost sobre el Valor Afegit, derivats de 
la seva activitat de prestació de serveis d'ensenyament, i altres subjectes i no exempts, per la 
prestació d'altres serveis diversos. Per aquest motiu, l'entitat ha optat per l'aplicació de la Regla de 
la Prorrata Especial, contemplada en l'article 106 de la Llei de l'impost (Llei 37/1992, de 28 de 
desembre). 
 
Les quotes suportades per despeses vinculades a l'activitat d'ensenyament, són íntegrament 
considerades com no deduïbles i comptabilitzades com més cost a la partida de despesa o 
immobilitzat corresponent, segons la seva naturalesa. 
 
Les quotes suportades en despeses generades directament per les activitats amb dret a deducció, són 
considerades íntegrament com I.V.A. deduïble. 
 
 
Tributs Municipals: 
 
D’acord a l’establert en la Llei 30/1994, de 24 de novembre de "Fundacions i Incentius Fiscals a la 
participació privada en activitats interès general", en data 16 de febrer de 1995, la Fundació 
Universitària Balmes va sol·licitar i obtenir de l’Ajuntament de Vic, l’exempció dels tributs 
municipals afectes a les activitats relacionades amb el seu objecte social. 
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Pel que fa referència a la realització d’altres activitats diferents de l’activitat fundacional, la 
Fundació es troba subjecte a la quota corresponent de l’Impost sobre Activitats Econòmiques. 
 
D’acord amb l’establert en la normativa fiscal vigent, la Fundació té oberts a inspecció tots els 
tributs als quals es troba subjecte per als quatre últims anys. En el cas de produir-se interpretacions 
diferents de la normativa fiscal aplicable a les operacions realitzades per la Fundació, podrien existir 
passius fiscals de caràcter contingent pels que no s’ha comptabilitzat cap previsió, ja que no són 
susceptibles de quantificació objectiva, i es considera, que en el cas de produir-se, les sancions o 
multes que es poguessin originar no serien significatives, ni afectarien significativament a la situació 
econòmico-financera de la Fundació. 
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16. INGRESSOS I DESPESES 
 
 
16.1. DESPESES DE L’ÒRGAN DE GOVERN 
 
D’acord amb el que estableix els estatuts de la Fundació Universitària Balmes el càrrec de Patró no 
és retribuït. Les despeses derivades pel funcionament d’aquest òrgan han ascendit a 576,15 euros en 
l’exercici  2020/21 i  3.338,91 euros l ‘exercici anterior. 
 
Addicionalment hi ha tres membres del Patronat que han percebut una retribució de 174.917,83 
euros en aquest exercici i 166.629,52 euros l’exercici  anterior, en concepte de la relació laboral que 
mantenen amb la Fundació Universitària Balmes. 
 
 
16.2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 
 
En el decurs de l’exercici tancat a 30 de juny de 2021 i 2020 han estat concedits ajuts monetaris a 
entitats, realitzats en compliment de les finalitats pròpies de la Fundació per import de 83.171,04 
euros  i 24.630,49 euros respectivament. 
 
 
16.3. APROVISIONAMENTS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

+ Existència Inicial 0,00 0,00 

+ Compres de l'exercici 1.047.652,08  764.090,50  

- Existència final 0,00 0,00 

= CONSUMS DE L'EXERCICI 1.047.652,08  764.090,50  

Treballs realitzats per altres entitats 1.501.013,07  1.179.907,89  

Aprovisionaments 2.548.665,15  1.943.998,39  

 
 
16.4. SERVEIS EXTERIORS 

 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
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Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

Arrendaments i cànons 176.231,86 131.769,17 

Reparacions i conservació 1.867.261,65 1.587.796,62 

Serveis de professionals independents 1.223.322,43 1.047.503,57 

Transports 9.819,44 13.930,37 

Primes d'assegurances 72.786,12 70.546,75 

Publicitat , propaganda i relacions públiques 424.566,40 381.159,04 

Subministraments 522.985,78 482.376,21 

Altres serveis 786.680,80 1.079.844,11 

Serveis exteriors 5.083.654,48  4.794.925,84  

 
 
16.5. CÀRREGUES SOCIALS  
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

Seguretat Social a càrrec de l'empresa 7.324.434,87  7.250.864,28  

Altres despeses socials 704.190,84  680.967,25  

Càrregues socials 8.028.625,71  7.931.831,53  

 
 
16.6. VARIACIÓ DE LES PROVISIONS DE LES ACTIVITATS 
 
L'import comptabilitzat en aquesta partida correspon a la dotació a la provisió per insolvències 
efectuada en l'exercici, menys l’aplicació de la provisió per deutes considerats definitivament 
incobrables. 
 
En l’exercici tancat en data 30 de juny de 2021 i 2020, les variacions produïdes en els comptes de 
provisions és la següent: 
 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

Pèrdues de crèdits incobrables 83.506,69  49.328,30  

Dotació a la provisió per insolvències de tràfic 162.829,47  84.622,88  

Provisió per a insolvències de l'activitat aplicada (84.622,88) (59.357,07) 

Variació de les provisions de les activitats 161.713,28  74.594,11  
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Els imports comptabilitzats com a pèrdues de crèdits incobrables corresponen principalment als 
saldos pendents del curs acadèmic 2018/19 i 2019/20. 
 
 
16.7. DOTACIÓ A L'AMORTITZACIÓ DE L'IMMOBILITZAT 

 
El detall de la dotació a l'amortització practicada durant l'exercici finalitzat a 30 de juny de 2021 i 
2020, és la següent: 
 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

 Amortització immobilitzat intangible 349.429,63  416.580,02  

 Amortització immobilitzat material 1.301.310,11  1.242.680,65  

 Amortització de les inversions immobiliàries 8.962,46  195.832,90  

Amortització de l’immobilitzat 1.659.702,20  1.855.093,57  

 
 
16.8. TRIBUTS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 1.039,00  1.039,00  

 Impost sobre Vehicles 180,61  171,33  

 Impost sobre Residus Urbans 2.712,28  2.554,21  

 Altres tributs 23.743,67  12.046,97  

 Ajustaments d'iva 288,92  (456,70) 

 Tributs 27.964,48  15.354,81  

 
 
16.9. DESPESES FINANCERES I DETERIORAMENT I RESULTAT PER ALIENACIONS 

D’INSTRUMENTS FINANCERS 
 

La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

 Despeses financeres 248.885,71  257.215,28  

Interessos deutes a llarg termini 109.436,91  117.473,18  

Altres comissions i despeses financeres 139.448,80  139.742,10  
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16.10. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ CORRENT 
 

La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

Ingressos per lloguers 165.251,75  162.590,45  
Ingressos propietat industrial 2.009.587,33  2.002.289,09  
Ingressos per serveis diversos: Convenis T/C 591.106,77  364.305,22  
Benefici atribuit (Partícep o associat no gestor) 4.349,13  1.205,45  
Altres ingressos per serveis diversos 1.141.789,77  1.202.012,76  

Altres ingressos de gestió corrent 3.912.084,75  3.732.402,97  

 
 
16.11. INGRESSOS FINANCERS 
 
Aquest epígraf inclou els ingressos financers obtinguts per la Fundació en l'exercici finalitzat a 30 
de juny de 2021 i 2020, els quals han estat comptabilitzats pel seu import net al no aplicar-se cap 
tipus de retenció (Veure nota 15). Presenta el següent detall: 

 
 

Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

Ingressos de participacions de capital a.empreses 0,00  13.433,75  

Interessos de crèdits a curt termini entitats grup 512,50  1.082,51  

Interessos de comptes corrents 1.313,76  8.903,71  

Ingressos financers 1.826,26  23.419,97  

 
 
En l’exercici 2019/20 es va incorporar el benefici de la Comunitat de Béns. 
 
 
16.12. SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ  

 

El detall de les principals subvencions a l'explotació acreditades durant l'exercici finalitzat a 30 de 
juny de 2021 és el següent: 

 

Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Transferència a favor de la Fundació Universitària Balmes per al 
finançament de les despeses corrents i d’inversió de la 
universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya del 2021 

7.450.000,00 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Transferència a favor de la Fundació Universitària Balmes per al 
finançament de les despeses corrents de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya de l’any 2021 

2.350.000,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajuts a l'estudi 2020/21 204.303,96 

Comissió Europea - DECOST: Decentralised Compositing in Small Towns 202.142,54 

Comissió Europea - CO3 132.644,71 

Comissió Europea - 
Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy processing 
Waste (REFLOW) 

123.426,75 

SEPIE (Servicio Español para 
la Internacionalizaci 

- Ayuda de apoyo organizativo 123.071,97 
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Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya - Càtedra de Serveis Socials 2020 119.293,96 

Comissió Europea - 
FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery from secondary 
sources– Production of high-added value FERTIlisers from 
animal MANURE 

110.672,15 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

- Ayuda Ramón y Cajal 104.011,73 

Comissió Europea - Green Growth 101.773,56 

Comissió Europea - 
Pond Ecosystems for Resilient Future Landscapes in a changing 
Climate (PONDERFUL) 

99.930,86 

Comissió Europea - 
ACCELWATER: Accelerating Water Circularity in Food and 
Beverage Industrial Areas around Europe 

76.891,47 

Generalitat de Catalunya Agaur Contractar personal investigador novell (FI) 76.371,74 

Comissió Europea - 
Valorise Extensive quantities of HemIcellulosic and Cellulosic 
sugars from Lignocellulosic biomass into high-value End 
products  (VEHICLE) 

75.056,50 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

- 
Estrategias de marqueting colectivo y modelos de negocio de 
economía circular para la valorización de alimentos locales, 
residuos alimentarios y subproductos: aceite de oliva 

69.310,22 

Comissió Europea - 
Decreasing the environmental impact caused by abandoned 
mines on water bodies (LIFE DEMINE) 

65.861,04 

Comissió Europea - 
LIFE ALNUS (Restoration, conservation and governance of the 
Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region) 

63.624,73 

Generalitat de Catalunya Acció Freeze concentration for waste treatment 61.704,53 

Comissió Europea - 
Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring 
and Planning to Promotion and Policy Support (DESTIMED 
PLUS) 

61.636,42 

Ajuntament de Manlleu - Aportació CERM 2020 58.333,30 

Generalitat de Catalunya Acció Biodegradation assessment for cultural heritage 55.306,83 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

- I3 - estabilització Ramón y Cajal Marta Rivera 51.461,86 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut Beatriu de Pinós - Lorenzo Proia 46.887,70 

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Soc 

- Cursos Forcem 44.299,17 

Comissió Europea - Co-created ITC solutions for Alzheimer's Informal Caregiving 37.254,15 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Transformació econòmica i social del territori a través del 
lideratge col·laboratiu de projectes tecnològics innovadors 

33.327,28 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

- Ayuda Ramón y Cajal 32.637,49 

Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de B 

- Beca Fons Social 2020/21 30.000,00 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

- 
PASTORES:Pastores, servicios ecosistémicos y sociedad como 
elementos clave de los sistemas pastorales del Mediterráneo 

29.809,06 

Generalitat de Catalunya 
De Territori i 
Sostenibilitat 

Estudis de base per a la gestió de la flora amenaçada de molleres 
al Parc Nacional (PNAESM) 

29.744,51 

Ministerio de Economía y 
Empresa 

- Juan de la Cierva incorporación 27.577,24 

Consell Comarcal d'Osona - 
Projecte "Enxaneta". Model d'acompanyament a l'èxit acadèmic 
de l'alumnat d'Osona: escoles, famílies i territori 

27.346,75 

Ministerio de Economia, 
Industria y Competitividad 

- 
Diseño computacional de peptidos para bloquear interacciones 
entre proteinas: desarrollo tecnologico y aplicacion a complejos 
relacionados con cancer 

26.890,77 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

FECYT UDivulga. Ciència i societat 23.710,48 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

- 
Estudio del papel de las integrinas en los mecanismos 
moleculares de la curación de las herIdas a la escala nanométrica 

23.507,83 

Comissió Europea - 
SEA2LAND: Producing advanced bio-based fertilizers from 
fisheries wastes 

23.015,22 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I Pesca 

Demostració de la viabilitat del test de concentració de nitrats a 
la base de la tija del blat de moro a Catalunya 

22.819,72 

Ministerio de Economía y 
Competitividad 

- 
Valorización de residuos agroindustriales para la producción de 
Biolplasticos 

21.399,64 

Generalitat de Catalunya Agaur Suport a Grups de Recerca SGR 2017-2019 21.070,58 
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Entitat Departament Concepte Import 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

- 
Size-based approaches to understand impacts on river ecosystem 
functioning 

20.568,58 

Generalitat de Catalunya Agaur Polímers biològics sostenibles a partir de residus: EPSsus 20.000,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Valorització autotròfica de CO2 per a produir PHA 19.960,32 

Generalitat de Catalunya Agaur VACON- Valorització dels purins mitjançant crioconcentració 17.573,34 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Càtedra de Serveis Socials 2021 15.629,08 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

FECYT 
Ayudas Maria de Guzmán para el fomento de la investigación 
científica de excelencia - Pago parte gastos licencia Web Of 
Science -WOS de 2018 

15.598,34 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

- 
Analisis de las representaciones audiovisuales de la educación 
en documentales y noticiarios durante el franquismo. 

15.146,78 

Ajuntament de Vic - Projecte Talent Esportiu 2021 15.000,00 

Comissió Europea - 
GreenBuilding: Minimising Energy Consumption for Green 
buildings Respecting present uses and public needs 

14.977,45 

Fundació Privada Memóra - 
Col·laboració per la realització de projectes relacionats amb el 
procés de final de vida: Projecte Pla de decisions anticipades, 
Projecte Ciutats Cuidadores 

14.956,91 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

FECYT 
Ayudas María de Guzmán para el Fomento de la investigación 
científica de Excelencia/recursos científicos 

14.868,71 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL Gestió de la 
innovació i l'emprenedoria en entitats del coneixement 

14.424,31 

Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades 

- 
Estudio observacional: relación entre la composición y la 
funcionalidad in vitro del plasma rico en plaquetas autólogo y la 
evolución de heridas crónicas tratadas con esta terapia 

14.264,56 

Comissió Europea - 
CIRCULAR BIOCARBON: Turning carbon of complex organic 
urban waste streams into value-added products 

13.331,18 

Comissió Europea - 
InterAct - Interdisciplinary Cooperation in Psychosocial 
Intervention 

13.143,88 

Generalitat de Catalunya Agaur Interlingua 2020 12.919,41 

Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad 

- Ayudas Ramon Y Cajal 12.645,00 

Comissió Europea - Cases 12.271,07 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Projectes de sensibilització, prevenció de l’assetjament sexual i 
per raó de sexe, discriminació per raó de gènere i altres 
violències masclistes i realitzar projectes d’estudis i mesures per 
a l’eliminació de conductes masclistes a la universitat. 

11.828,90 

Ajuntament de Manlleu - Aportació CERM 2019/20 11.666,67 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Manteniment del programa pilot de represa dels estudis 
universitaris a Catalunya per a persones refugiades ubicades al 
Líban. 

11.494,28 

Generalitat de Catalunya Agaur Concepció i estratègia de comercilatizació 11.240,26 

Generalitat de Catalunya Agaur 

Estudi de l'eficàcia d'un programa d'educació alimentaria basat 
en el patró de Dieta Mediterrània per a la millora de l'adherència 
al tractament dietètic, estat de salut, funcionalitat i qualitat de 
vida d'usuaris amb Transtorn Mental Sever (DIETMENTS) 

10.995,67 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, Afers 
Socials i Famílies 

Donar continuïtat, durant l'exercici 2019, al programa pilot 
definit a l'Acord marc de col.laboració subscrit el 4 de juny de 
2018, que permet prosseguir els estudis universitaris de persones 
refugiades provinents del Líban. 

10.994,28 

Consell Comarcal d’Osona - 
"Col·laboració entre ambdues parts per a la coordinació i 
direcció tècnica de la Taula per a la gestió sostenible de la 
Ramaderia a Osona" 

10.000,00 

    Altres subvencions oficials a les activitats < 10.000€ 273.573,21 

    Subvencions oficials a les activitats 12.967.200,61 
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Entitat Departament Concepte Import 

Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona 

- Acord entre Fundacio Bancaria La Caixa i la UVIC-UCC 48.952,28 

Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona 

- Dixit/Sirius 2020 26.058,08 

Ausa Futur - Captació talent 16.250,00 
Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de 
Barcelona 

- 
Mirades polièdriques a la violència de gènere: propostes per a 
la prevenció als centres de secundària des d'una perspectiva 
holística i interseccional 

14.259,39 

World Health Organization - 
"Premis UVic-UCC als millors treballs 
de recerca d’estudiants de batxillerat 2021 (23a edició)." 

13.521,04 

Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya 

- 
Comportamiento Sedentario e Incontinencia Urinaria en 
residencias geriátricas de Osona (Barcelona): el estudio 
OsoNaH 

12.618,34 

Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d'Osona 

- Projecte d’Innovació en Joves amb problemes de Salut Mental 7.741,65 

Ferrer Internacional, SA - 
Projecte : Prevalença i característiques del dolor crónic en 
persones amb malalties avançades a la comunitat. 

7.650,00 

Fondazione Floriani - 
Col·laboració per el llibre Building Integrated Palliative Care 
Programs and Services 

6.977,32 

    Altres donacions i ingressos per a activitats < 6.000€ 37.310,67 

    Donacions i altres ingressos per activitats 191.338,77 

 
Entitat Departament Concepte Import 

BBVA - Projectes UVic-Ucc 60.000,00 

Banco Santander, SA - 
Eje Emprendimiento: Impulso del Programa Explorer. Eje 
Educación: Participación de la universidad en el Programa de 
becas "Santander Progreso". 

8.423,68 

    Altres subvencions, donacions... < 6.000€ 55.376,21 

    
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al 
resultat de l'exercici 

123.799,89 

 
El detall de les principals subvencions a l’explotació acreditada durant l’exercici finalitzat a 30 de 
Juny 2020 és el següent: 
 

Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Finançament de les despeses corrents de la UVic-UCC de 
l’any 2020 

6.600.000,00 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Conveni programa despeses corrents 1.500.000,00 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Conveni programa despeses corrents 850.000,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajuts a l'estudi 2019/20 204.303,96 

Comissió Europea - CO3 149.519,56 

Generalitat de Catalunya - Càtedra de Serveis Socials 2019 120.000,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Contractar personal investigador novell 100.676,24 

Comissió Europea - 
Synergies for green growth initiative - Energising the impact 
of innovation in the Mediterranean (SYNGGI) 

100.384,74 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. Gestió 
sostenible de les dejeccions ramaderes 

84.124,66 

Comissió Europea - 
Decreasing the environmental impact caused by abandoned 
mines on water bodies (LIFE DEMINE) 

82.837,93 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL. Dinamització 
agroecològica 

74.037,02 
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Entitat Departament Concepte Import 

Comissió Europea - 
Phosphorus REcovery for FertiLisers frOm dairy processing 
Waste (REFLOW) 

73.899,36 

Comissió Europea - 
LIFE ALNUS (Restoration, conservation and governance of 
the Alnus aluvial forests in the Mediterranean Region) 

73.520,32 

Comissió Europea - 
"Scale-up of low-carbon footprint material recovery techniques 
in existing wastewater treatment plants — SMART-Plant" 

73.182,91 

SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización) 

- Ayuda de apoyo organizativo 73.048,26 

Comissió Europea - DECOST: Decentralised Compositing in Small Towns 62.059,48 

Comissió Europea - 
"Development and application of Novel, Integrated Toolsfor 
monitoring and managing Catchments — INTCATCH" 

61.230,61 

Ministerio de Economia, Industria 
y Competitividad 

- 
Diseño computacional de peptidos para bloquear interacciones 
entre proteinas: desarrollo tecnologico y aplicacion a 
complejos relacionados con cancer 

59.776,30 

Ministerio de Economia, Industria 
y Competitividad 

- Ayuda Ramón y Cajal 134.521,08 

Comissió Europea - 
FERTIMANURE: Innovative nutrient recovery from 
secondary sources– Production of high-added value 
FERTIlisers from animal MANURE 

55.787,13 

Comissió Europea - Green Growth 49.360,66 

Generalitat de Catalunya Acció Biodegradation assessment for cultural heritage 49.271,63 

Generalitat de Catalunya Acció Freeze concentration for waste treatment 49.054,55 

Generalitat de Catalunya 
Consell 
Interuniversitari 
de Catalunya 

L’impuls a la inserció i la millora de l’ocupabilitat de les 
persones joves estudiants i titulats universitaris, durant el curs 
acadèmic 2019-2020. 

48.882,00 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

- 
Relaciones socio-ecologicas, cambio climatico e igualdad de 
genero: dinamicas y procesos para los cambios transformativos 
(SEQUAL) 

45.920,51 

Comissió Europea - 
Valorise Extensive quantities of HemIcellulosic and Cellulosic 
sugars from Lignocellulosic biomass into high-value End 
products  (VEHICLE) 

44.145,35 

Comissió Europea - 
"Development and application of Novel, Integrated Tools 
for monitoring and managing Catchments — INTCATCH" 

42.236,09 

Ministerio de Economia y 
Competitividad 

- 
Valorización de residuos agroindustriales para la producción 
de Biolplasticos 

39.811,98 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Transformació econòmica i social del territori a través del 
lideratge col·laboratiu de projectes tecnològics innovadors 

33.822,88 

Consell Comarcal d'Osona - 
Projecte enxaneta, un model d'acompanyament a l'èxit 
acadèmic de l'alumnat d'osona: escoles, famílies i territori  

32.167,18 

Ministerio de Ciència, Innovación 
y Universidades 

- I3 - estabilització Ramón y Cajal Marta Rivera 29.166,69 

Comissió Europea - 
PECT OSONA TRANSFORMACIÓ SOCIAL Gestió de la 
innovació i l'emprenedoria en entitats del coneixement 

28.666,34 

Ministerio de Economia y 
Empresa 

- Juan de la Cierva incorporación 27.763,19 
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Entitat Departament Concepte Import 

Ministerio de Economia, Industria 
y Competitividad 

- Juan de la Cierva incorporación 27.392,50 

Ministerio de Economia y 
Empresa 

- 
"Projectes I+D per a joves investigadors. 
Opto-modulación cardíaca sin necesidad de manipulación 
genética mediante el uso de fármacos regulados por luz" 

26.758,41 

Comissió Europea - 
GreenBuilding: Minimising Energy Consumption for Green 
buildings Respecting present uses and public needs 

26.508,94 

Generalitat de Catalunya Agaur Suport a Grups de Recerca SGR 2017-2019 26.090,35 

Comissió Europea - 
"InterAct - Interdisciplinary Cooperation in Psychosocial 
Interventions" 

25.169,43 

Generalitat de Catalunya Acció Dss to optimize the sustainability of dairy sector 23.115,78 

Comissió Europea - 

"Ecotourism in Mediterranean Destinations: From Monitoring 
and 
Planning to Promotion and Policy Support (DESTIMED 
PLUS)" 

22.610,85 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de la viabilitat i de l’eficiència de l’osmosi 
inversa vibrant pel tractament de purins, obtenció de 
concentrats rics en nutrients i aigua qualitat 

22.167,15 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, 
Afers Socials i 
Famílies 

Manteniment del programa pilot de represa dels estudis 
universitaris a Catalunya per a persones refugiades ubicades al 
Líban 

19.739,99 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Programa Margalida Comas 19.286,68 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

- Ayuda Ramón y Cajal 19.022,51 

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Soc 

- Forcem 18.557,07 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de les eines informàtiques INNOLACT-Tool i 
modeLiCA per a l'avaluació de la sostenibilitat ambiental i 
econòmica del sector lleter. Eco-etiquetatge i estratègies de 
màrqueting ambiental. 

18.551,04 

Comissió Europea - Co-created ITC solutions for Alzheimer's Informal Caregiving 18.245,36 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

FECYT UdIvulga, Ciència i Societat 17.934,63 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de l'eficiència del concentrador de nutrients i 
viabilitat d'aplicació en granges porcines de mates i d'engreix 
per tal de reduir els costos i millorar la gestió de les dejeccions 
ramaderes. 

17.679,10 

Generalitat de Catalunya 
D'Agricultura, 
Ramaderia I 
Pesca 

Demostració de la capacitat d'eliminació d'antibiòtics en 
tecnologies de tractament de purins. Elaboració d'una guia 
tècnica per l'assessorament del sector ramader. 

17.610,33 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

- Mobilitat "José Castillejo" 16.913,08 

Generalitat de Catalunya Agaur 
"Ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de 
foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari 
(INTERLINGUA) 2019" 

16.751,93 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

- 
Estrategias de marqueting colectivo y modelos de negocio de 
economía circular para la valorización de alimentos locales, 
residuos alimentarios y subproductos: aceite de oliva 

16.323,48 
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Entitat Departament Concepte Import 

Diputació de Barcelona - 
Col.laboració en el desenvolupament de les polítiques de Salut 
Pública que, d'acord amb la normativa vigent, tenen atribuïdes 
els ajuntaments. 

15.944,04 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

- 
Size-based approaches to understand impacts on river 
ecosystem functioning 

15.091,57 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Programa Margalida Comas 15.000,00 

SEPIE (Servicio Español para la 
Internacionalización) 

- Movilidad PDI/PAS/Estudiants 14.962,00 

Comissió Europea - Cases 14.281,96 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Procés avaluatiu Màster Universitari en Millora dels 
ensenyaments d'educació Infantil i Primària 

13.332,60 

Generalitat de Catalunya 
Consell 
Interuniversitari 
de Catalunya 

Proves d’aptitud personal (PAP) dels grau de Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i d’Educació Infantil i 
Primària de 2019 

12.659,81 

Ajuntament de Vic - Talent esportiu Vic 19/20 12.597,16 

Comissió Europea - 
Renewing Ergonomic Education for Health Care Students in 
European HEIs (RENE) 

12.138,13 

Comissió Europea - 
Ecole, famille et associations pour lutter contre le décrochage 
scolaire (Alliance 3) 

11.739,04 

Comissió Europea - Transvisibles 11.146,19 

Generalitat de Catalunya 
De Treball, 
Afers Socials i 
Famílies 

Donar continuïtat, durant l'exercici 2019, al programa pilot 
definit a l'Acord marc de col.laboració subscrit el 4 de juny de 
2018, que permet prosseguir els estudis universitaris de 
persones refugiades provinents del Líban. 

10.994,28 

Consell Interuniversitari de 
Catalunya 

- 
Desenvolupar diversos projectes de formació de la comunitat 
universitària i cièntífica en matèria de violència de gènere. 

10.858,23 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajut Beatriu de Pinós - Lorenzo Proia 10.056,82 

Ministerio de Economia, Industria 
y Competitividad 

- 
Analisis de las representaciones audiovisuales de la educación 
en documentales y noticiarios durante el franquismo. 

10.026,16 

Consell Comarcal d'Osona - Taula de Purins 10.000,00 

Generalitat de Catalunya Agaur Ajuts estudi 2016/17 9.737,63 

Generalitat de Catalunya 
D'Empresa i 
Coneixement 

Distinció Jaume Vicens Vives al programa "Ciència i Societat" 9.646,59 

Comissió Europea - EDUVAC 9.164,19 

Generalitat de Catalunya Agaur Suport a Grups de Recerca SGR 2017-2019 8.675,83 

Ajuntament de Manlleu - Aportació CERM  8.176,04 

Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Soc 

- Forcem 7.930,92 

Ministerio de Economia y 
Competitividad 

- 
El síndrome de la pesca: cambios multiescala inducidos por las 
respuestas de los peces a la pesca. Soluciones tecnológicas. 

7.576,47 

Ministerio de Economia y 
Competitividad 

- 
El rol del conocimiento tradicional agrario y alimentario en la 
adaptación al cambio climatico 

6.773,59 

Comissió Europea - 
Crossroads: best practices to empower youngers to continue 
their post complusor education from an intersectional 
perspective 

6.605,01 

Generalitat de Catalunya Agaur 
Obtenció de reactius de diagnòstic per serologia mitjançant 
cultius en bioreactor 

6.545,74 

Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades 

- Juan de la Cierva formación 6.215,85 
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Entitat Departament Concepte Import 

Generalitat de Catalunya 
Insitut Català de 
les Dones 

Estudis de Génere 2019 6.160,00 

Diputació de Barcelona - 
Aplicació mòbil per la prevenció de recaigudes en les 
addiccions 

6.047,10 

    Altres Subvencions oficials a les activitats < 6.000€ 95.088,97 

    Subvencions oficials a les activitats 11.864.779,14 

 
Entitat Departament Concepte Import 

Obra Social La Caixa - Dixit/Sirius 2019 37.865,81 

Fundació Bancaria Caixa 
d’Estalvis i Pensions de Barcelona 

- Beques curs 2019/20 30.000,00 

The Axa Research Fundation - 
Climate change risks and transformational adaptation in 
marginal Mediterranean agri-food systems: a systemic and 
intersectional approach 

27.162,18 

Fundación Biodiversidad - 
Estanques temporales mediterráneos: refugios de biodiversidad 
a conservar 

14.916,09 

Obra Social La Caixa - Dixit/Sirius 2020 14.280,68 

Cohehre - Conference 2019 Integrated Care 13.841,18 

Obra Social La Caixa - 
Mirades polièdriques a la violència de gènere: propostes per a 
la prevenció als centres de secundària des d'una perspectiva 
holística i interseccional 

11.993,88 

Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona 

- 
Camins. Mentoria per a l'èxit educatiu amb perspectiva 
intercultural i de gènere 

11.532,48 

Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya 

- 
Efectivitat de dos programes d'exercici terapèutic en pacients 
de 65 a 75 anys amb artrosi de genoll 

7.261,34 

Fundació Bancària Caixa 
d'Estalvis i Pensions de Barcelona 

- 
Inserció sociolaboral de persones amb malaltia mental:projecte 
peer to peer 

7.140,00 

    Altres donacions i ingressos per a activitats < 6.000€ 4.596,06 

    Donacions i altres ingressos per activitats 180.589,70 

 
Entitat Departament Concepte Import 

BBVA - Projectes UVic-UCC 60.000,00 

Obra Social La Caixa - Càtedra de Cures Pal.liatives 25.370,00 
Fundació Centre Mèdic 
Psicopedagògic d'Osona 

- Càtedra de Salut Mental 21.000,00 

Heretat Vinyoles, SA - 2ª Edició dels premis ADNemprèn 4.000,00 
Fundación privada de la caja de 
ingenieros-fundació privada de la 
caixa d’enginyers 

  
Premis Innova Talent als Millors Treballs de Final de Grau de 
la UVic-UCC 2019/20 

3.700,00 

Dromex Internacional, SL   

Col.laboració empresarial per al desenvolupament del projecte 
Formula Student, i més concretament, per col.laborar en el 
finançament de l'equip UTRON Racin que té per objectiu 
dissenyar, desenvolupar i construir un cotxe monoplaça per tal 
de participar en competicions internacional Formula Student. 

3.626,51 

Elausa Electrònica i 
Automatismes, SL 

- First Lego League 19/20 2.500,00 

Seidor, SA   

Col.laboració empresarial per al desenvolupmanet del projecte 
Robòtica Educativa i més, concretament, per col.laborar en el 
finançament dels torneigs territorials FIRST LEGO League 
(FLL) i FIRST lego League Junior (FLL Jr.), destinats a 
estudiants d'educa 

2.000,00 

Casa Tarradellas, S.A. - First Lego League 19/20 2.000,00 

    Altres subvencions, donacions... < 6.000€ 5.781,66 

    
Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al 
resultat de l'exercici 

129.978,17 
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En l’exercici 2021 s’han produït reintegrament de subvencions per import 476,04 euros (6.651,80 
eupos l’exercici anterior). 
 
En aquest exercici 2020/21 del patrimoni net s’han traspassats subvencions oficials, donacions i 
llegats per import de 3.572.222,99 euros a resultats. L’exercici passat l’import va ser de 
3.584.544,49 euros (veure nota 14). 
 
La subvenció més significativa en el present exercici correspon a l’aportació de la Generalitat de 
Catalunya, Departament d’Empresa i Coneixement, Secretaria d’Universitats i Recerca segons 
resolució de data 26 de gener de 2021, per la qual s’autoritza una transferència a favor de la Fundació 
Universitària Balmes per al finançament de les despeses corrents i d’inversió de la Universitat de 
Vic-Universitat Central de Catalunya del 2021 per import de 7.450.000 euros (6.600.000 euros 
l’exercici anterior) i 400.000 euros respectivament (el mateix import l’exercici anterior).   
 
En aquest exercici 2020/21 també s’ha rebut la subvenció corresponent a la resolució signada el dia 
3 de març de 2021 per la qual s’autoritza una transferència a favor de la Fundació Universitària 
Balmes per al finançament de les despeses corrents de la Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya de l’any 2021 per import de 2.350.000 euros. A l’exercici passat es varen rebre les 
següents resolucions per les quals s’autoritzaven dues transferències a favor de la Fundació 
Universitària Balmes per al finançament de les despeses corrents de la Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya de l’any 2020: 
 

 Resolució de data 10/06/2020 per import de 1.500.000 euros. 
 Resolució de data 17/11/2020 per import de    650.000 euros. 

 
A l’exercici 2019/20 també es van comptabilitzar 200.000 euros en base a la resolució de data 4 de 
desembre de 2020 per la qual s’autoritzava l’atorgament d’una subvenció a la Fundació 
Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya per atendre 
l’increment de despesa no pressupostada com a conseqüència de l’impacte de la crisi sanitària de la 
COVID-19. 
 
Tot i que les aportacions estan establertes per anys naturals segons els exercicis pressupostaris de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris de finançament establert en anteriors Convenis 
Programes, s´han aplicat de forma integra l’aportació de 2021 i 2020 als exercicis acadèmics 
finalitzats a 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020 respectivament. 
 
Els imports registrats com a subvencions de capital per finançar inversions de la Fundació derivats 
de l’anterior resolució per al finançament de les despeses d’inversió estan relacionats a la Nota 14 
anterior. 
 
 
16.13. ALTRES RESULTATS 
 
Del saldo a 30 de juny de 2021 per import de 61.830,70 euros (116.593,21 euros de l’exercici 
finalitzat a 30 de juny de 2020) corresponen principalment a recuperacions de matrícules i 
cobrament de saldos deteriorats en exercicis anteriors, així com d’altres conceptes diversos d’import 
individual no significatiu.  
 
A l’exercici  2019/20 es va cobrar una indemnització d’assegurances per import de 62.355,52 euros 
com a conseqüència de l’incendi que va tenir lloc a l’edifici de la Torre dels Frares que va afectar 
al laboratori de Biociència. 
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Concepte Exercici 30/06/2021 Exercici 30/06/2020 

Recuperacions de matrícules, deteriorament de saldos i altres 57.550,23  30.419,81  

Indemnització assegurances 0,00  62.355,52  

Deutes antics no exigibles 4.280,47 23.817,88 

Altres resultats 61.830,70  116.593,21  

 
 
16.14 DETALL DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
 
Els ingressos obtinguts per prestació de serveis durant els exercicis tancats a 30 de juny de 2021 i 
30 de juny de 2020 són els següents:  
 
  

Concepte  Exercici 2020/21 Exercici 2019/20  

Ingressos per Matrícules, Graus, Diplomatures, Llicenciatures i Cicles 
Formatius de Grau Superior 

22.455.960,72 21.727.331,41 

Ingressos Màsters Oficials 952.212,54 794.442,72 

Ingressos per Doctorats 283.297,17 213.828,69 

Ingressos per Màsters Propis 585.468,70 487.837,77 

Ingressos per Cursos de Postgrau i altres Cursos d'Extensió Universitària 675.404,27 739.998,16 

Ingressos Escola d'Idiomes 41.501,48 69.985,29 

Ingressos Aula d'accés Directe (96,00) 3.820,50 

Ingressos Formació a Mida 76.150,12 147.921,32 

Ingressos Jornades, Seminaris i Tallers 37.182,25 11.226,25 

Ingressos per Taxes de Matrícules, Taxes de Secretaria i altres 1.706.544,76 1.624.023,40 

Ingressos per prestacions de serveis 26.813.626,01 25.820.415,51 

 
Els ingressos facturats estan d'acord amb les tarifes establertes per a l’exercici 2020/21 i els preus dels 
serveis administratius adoptats pel Consell de Direcció de la Universitat. 
 
 
16.15 DETALL DE INGRESSOS I DESPESES ANTICIPADES 

 
La composició dels ingressos i despeses anticipades a 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020, és 
la següent: 
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Concepte Exercici 2020/21 
 

Exercici 2019/20 
 

Matrícules 873.394,59 863.297,90 

Convenis Transferència de Coneixement 381.244,61 394.220,35 

Altres  13.140,87 95.390,26 

Ingressos anticipats 1.267.780,07 1.352.908,51 

Concepte Exercici 2020/21 
 

Exercici 2019/20 
 

Àrea de Comunicació 151.125,38 141.614,81 

Subscripcions revistes, diaris 49.301,03 29.698,72 

Manteniment Aplicacions Informàtiques 134.866,73 146.182,47 

Matrícules 31.007,63 26.223,14 

Assegurances 58.530,17 8.354,53 

Manteniment Equips Electrònics 49.995,36 84.517,49 

Aportacions entitats i Quotes Inscripció 6.303,65 75.300,62 

Publicitat en Paper 0,00 4.540,10 

Universitat d'Estiu 819,59 647,64 

Altres  26.148,40 30.844,88 

Anuncis a diaris 907,50 267,41 

Saló de l'Ensenyament 0,00 93,50 

Formació 6.873,17 8.031,46 

TOTAL DESPESES ANTICIPADES 515.878,61 556.316,77 

 
 

17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 

Sense anotacions en aquesta partida. 
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18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 
 
En l’exercici 2020/21, no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de la 
Fundació. 
 
En l’exercici tancat a 30 de juny de 2021, s’ha acomplert amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 
24 d’abril, que estableix que les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les rendes 
i els altres ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment de les finalitats fundacionals, i la resta 
s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé incrementar-ne la dotació. 
 
Els resultats obtinguts aquest exercici 2020/21 i en els tres anteriors són els següents: 
 

Concepte 
Exercici 

30/06/2021 
Exercici 

30/06/2020 
Exercici 

30/06/2019 
Exercici 

30/06/2018 

+ Ingressos activitats fundacionals 41.032.440,70 39.118.219,47 38.826.077,76 35.960.708,81 

+ Ingressos altres activitats 3.912.084,75 3.732.402,97 3.183.564,97 3.033.996,74 

+ Altres resultats 61.830,70  116.593,21  46.391,96  311.054,53  

Total ingressos exercici 45.006.356,15 42.967.215,65 42.056.034,69 39.305.760,08 

         

Total despeses exercici 44.782.225,47 42.967.017,26 42.055.118,57 39.492.173,55 

         

Resultat de l'exercici 224.130,68  198,39  916,12  (186.413,47) 

 
En aquest exercici 2020/21 els càlculs s’han realitzat segons la guia sobre l’aplicació d’ingressos a 
les finalitats fundacionals, metodologia per al càlcul del percentatge publicat pel Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya a febrer de 2021. Per a la resta d’exercicis es deixa la 
metodologia de càlcul que es va presentar en els comptes anuals de l’exercici corresponent. 
 
El detall es el següent: 
 
Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 

Ingressos (1) 45.007.269,99 
  

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de l'exercici 
(2.2) 

108.379,15 

    - Traspàs a resultats de les inversions realizades en Estudis de Grau, Escola de Doctorat, Formació Contínua, 
Recerca i Transferència de Coneixement. 

108.379,15 

    -    

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) 108.379,15 
  

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 44.898.890,84 
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Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes (a) 

Despeses 
indirectes (b) 

Total 
despeses 

Despeses (7) 28.453.015,60 16.330.123,71 44.783.139 
    

Imports de les dotacions anuals de l’amortització i deterioraments 
associats a les inversions vinculades directament a l’activitat fundacional 
(si segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1) 

95.191,11   95.191,11 

    - Dotació a l'amortització de les inversions realitzades en Estudis de 
Grau, Escola de Doctorat, Màsters Oficials, Formació Contínua, Cicles 
formatius de Grau Superior, Recerca i Transferència de Coneixement i 
altres activitats. 

95.191,11   95.191,11 

    -      0 

Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i llegats, 
no reintegrables i amb finalitat específica, traspassats al resultat de 
l'exercici, i en correlació amb l'ajust extracomptable realitzat en els 
ingressos (8.2) 

108.379,15 0,00 108.379,15 

    - Dotació a l'amortització de les inversions realitzades en Estudis de 
Grau, Escola de Doctorat, Formació Contínua, Recerca i Transferència 
de Coneixement 

108.379,15   108.379,15, 

    -      0 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (9)=(Σ8) 203.570,26 0,00 203.570,26 
    

Imports dels recursos propis destinats a finançar les inversions 
vinculades directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri 
d'inversió recursos propis en l'exercici) (10) 

1.537.159,16   1.537.159,16 

    - Inversions realitzades en activitats formatives, escola de Doctorat, 
Recerca i Transferència de Coneixement 

1.537.159,16   1.537.159,16 

    -      0 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11) 1.537.159,16 0,00 1.537.159,16 
    

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 29.786.604,50 16.330.123,71 46.116.728,21 

Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 

Ingressos ajustats (6) 44.898.890,84 

Despeses indirectes ajustades (13b) 16.330.123,71 

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 28.568.767,13 

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals (15)=((14)*70% o 
el % superior fixat als estatuts) 

19.998.136,99 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 29.786.604,50 

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 9.788.467,51 

 
 

Exercici 
Ingressos 

nets ajustats 
(14) 

Import 
aplicació 

obligatòria 
(15) 

Imports 
executats al 
compliment 

directe  
en l'exercici 

(S13a) 

Aplicació de recursos al compliment directe de les 
finalitats fundacionals (13a) 

Import  
pendent 

        
N Total 

% 
compliment 

  

2020/21 28.568.767,13  29.786.604,50 29.786.604,50 29.786.604,50 148,9% 0 

Total  19.998.136,99 29.786.604,50 29.786.604,50 19.998.136,99   0 
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CURS 2019/20 ESTUDIS DE GRAU ESTRUCTURA ACTIVITATS TOTAL TOTAL

Tipologia de despesa Fundacional Necessària Fundacional Fundacional Necessària

DESPESES DE PERSONAL I 
PROFESSIONALS

15.916.021 9.393.668 8.958.175 24.874.196 9.393.668 34.267.863

DESPESES DE FUNCIONAMENT 407.556 4.280.042 1.162.830 1.570.386 4.280.042 5.850.428

BEQUES 375.085 155.168 85.711 460.797 155.168 615.965

CÀRREGA FINANCERA 2.416 236.545 20.417 22.833 236.545 259.378

AMORTITZACIONS I 
DETERIORAMENTS

3.450 1.860.323 109.609 113.060 1.860.323 1.973.383

TOTAL 16.704.529 15.925.746 10.336.742 27.041.271 15.925.746 42.967.017

INGRESSOS TOTALS 42.967.216

DESPESES NECESSÀRIES 15.925.746

RENDES NETES (base del càlcul) 27.041.469

70% Rendes netes 18.929.028

DESPESES FUNDACIONALS 27.041.271

DESPESES FUNDACIONALS SOBRE RENDES NETES 100,0%

TOTAL

CURS 2018/19 ESTUDIS DE GRAU ESTRUCTURA ACTIVITATS TOTAL TOTAL

Tipologia de despesa Fundacional Necessària Fundacional Fundacional Necessària

DESPESES DE PERSONAL I 
PROFESSIONALS

15.675.057 8.651.411 8.209.490 23.884.547 8.651.411 32.535.958

DESPESES DE FUNCIONAMENT 584.593 4.667.844 1.342.044 1.926.637 4.667.844 6.594.481

BEQUES 412.020 192.496 259.513 671.533 192.496 864.029

CÀRREGA FINANCERA 1.496 198.369 51.199 52.696 198.369 251.065

AMORTITZACIONS I 
DETERIORAMENTS

46.294 1.693.810 69.482 115.775 1.693.810 1.809.585

TOTAL 16.719.460 15.403.930 9.931.728 26.651.188 15.403.930 42.055.119

INGRESSOS TOTALS 42.056.035

DESPESES NECESSÀRIES 15.403.930

RENDES NETES (base del càlcul) 26.652.105

70% Rendes netes 18.656.473

DESPESES FUNDACIONALS 26.651.188

DESPESES FUNDACIONALS SOBRE RENDES NETES 100,0%

TOTAL
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CURS 2017/18 ESTUDIS DE GRAU ESTRUCTURA ACTIVITATS TOTAL TOTAL

Tipologia de despesa Fundacional Necessària Fundacional Fundacional Necessària
DESPESES DE PERSONAL I 
PROFESSIONALS

15.531.048 7.825.104 7.387.158 22.918.206 7.825.104 30.743.310

DESPESES DE FUNCIONAMENT 519.636 4.541.069 1.136.524 1.656.160 4.541.069 6.197.229

BEQUES 405.665 160.269 65.361 471.026 160.269 631.295
CÀRREGA FINANCERA 804 197.244 1.816 2.619 197.244 199.864

AMORTITZACIONS I 
DETERIORAMENTS

2.475 1.681.043 36.958 39.433 1.681.043 1.720.476

TOTAL 16.459.627 14.404.729 8.627.818 25.087.445 14.404.729 39.492.174

INGRESSOS TOTALS 39.305.760

DESPESES NECESSÀRIES 14.404.729

RENDES NETES (base del càlcul) 24.901.031

70% Rendes netes 17.430.722

DESPESES FUNDACIONALS 25.087.445

DESPESES FUNDACIONALS SOBRE RENDES NETES 100,7%

TOTAL
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19.  INFORMACIÓ DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL 
 
Com s’ha indicat en l’apartat 4.1. la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya és una 
universitat compromesa amb el medi ambient i vetlla perquè les seves infraestructures i 
instal·lacions siguin un referent en termes de sostenibilitat, eficiència, seguretat, control i flexibilitat.  
 
Aquest exercici 2020/2021 s’han destinat uns 19.228,95 euros al projecte Ecocampus (17.364,39 
euros l’exercici passat). Algunes de les accions realitzades: 
 

o Instal·lació de filtres de carbó actiu als nous UCoworking office. 
o Seguiment dels consums d’aigua i energia. 
o Consum d’electricitat d’origen 100% renovable. 
o Càlcul i aplicació d’optimització de potències segons nous peatges. 
o Realització d’una auditoria energètica. 
o Realització d’informes d’estudis de viabilitat per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
o Seguiment de la producció de les plaques fotovoltaiques. 
o Instal·lació d’una nova instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de Can Baumann. 
o Adquisició d’una furgoneta elèctrica per al personal de Serveis Generals a través del concurs 

de l’ICS. 
o Inici de la 2a fase del projecte d’e-mobilitat: patinets elèctrics i bicicletes elèctriques pel 

personal treballador. Adquisició d’equipaments segurs. 
o Incorporació d’una furgoneta elèctric en la flota de vehicles compartits amb Som Mobilitat. 
o Gestió de recollida de residus. 
o Reforç de senyalització del Campus lliure de fum. 
o Prova pilot de la campanya Residu Zero als despatxos i departaments. 
o Formalització de convenis amb diferents empreses gestores de residus. 
o Participació a l’Acord marc de compra de paper de la Generalitat de Catalunya. 
o Llicència ambiental del nou espai del CTBeta a Can Baumann. 
o Publicació a l’Apunt de diferents notícies sobre sostenibilitat. 
o Publicació a la newsletter UVicNews de diverses notícies sobre sostenibilitat. 
o Participació al rànquing UI Greenmetric d’universitats sostenibles (any 2020). 
o Participació a THE Impact Ranking. 
o Participació a EUA survey: greening at higher educations institutions. 
o Participació als grup de sostenibilitat de l’ACUP. 
o Participació a la Setmana Saludable i Sostenible (+ Uhub). 
o Participació a l’exposició sobres els ODS a la UVic-UCC. 

 
20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

 

Sense anotacions en aquesta partida. 
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21. NEGOCIS CONJUNTS 
 
Segons s’ha comentat en apartats anteriors en data 4 de maig de 2018, la Fundació Universitària 
Balmes, va acceptar l’herència de la Sra. Maria Victòria Modolell Trias. Les participacions de 
l’entitat Starting Up Projects, SL per import al balanç d´0,5 euros i els immobles per import 
d´1.458.129,56 euros 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 
indivisa entres ambdues entitats, establint la regulació de la mateixa de mutu acord entre les parts. 
 
La integració dels comptes de la Comunitat de béns que s’ha fet en el Balanç de Situació de la 
Fundació és la següent: 
 

Compte Descripció compte 
Exercici  
2017/18 

Exercici 
2018/19 

Exercici 
2019/20 

Exercici 
2020/21 

Total 

102 Fons Especials (1.458.129,50)  (0,50)  (1.458.130,0
0) 

220 Inversions immobiliàries en terrenys  1.151.561,17  0,00    1.151.561,17  
221 Inversions immobiliàries en construccions 306.568,33  0,00    306.568,33  

282 
Amortització acumulada 
d'inv.immobiliàries 

 (7.089,00) (6.132,00) (6.132,00) (19.353,00) 

410 Creditors per prestacions de serveis  (877,68) 349,79  (1.262,78) (1.790,67) 
430 Usuaris  446,24  540,33  3.363,36  4.349,93  

473 
Hisenda Pública, retencions i pagaments a 
compte 

 1.468,72  1.582,08  (2.666,56) 384,24  

475 
Hisenda Pública, creditoria per conceptes 
fiscals 

   422,28  422,28  

527 
Interessos a curt termini de deutes amb 
entitats de crèdit 

  (6,00) 6,00  0,00  

554 Comptes corrents    13.433,78  13.433,78  
555 Partides pendents d'aplicació   353,48  10.514,96  10.868,44  
560 Fiances rebudes a curt termini   (2.452,50)  (2.452,50) 
572 Bancs  9.957,76  15.293,06  3.965,46  29.216,28  

Total  0,00 3.906,04 9.527,74 21.644,50 35.078,28 

 
 
Pel que fa a la integració en el Compte de Resultats, el detall es presenta a continuació: 
 

Compte Descripció compte 
Exercici 
2017/18 

Exercici 
2018/19 

Exercici 
2019/20 

Exercici 
2020/21 

Total   

622 Reparacions i conservació  221,65  2.778,84  1.023,23  4.023,72  
623 Serveis de professionals independents  1.983,10  3.023,88  1.191,82  6.198,80  
628 Subministraments  311,31  346,08   657,39  
629 Altres serveis  978,47  3.460,23  18,00  4.456,70  
631 Altres tributs  69,09  929,25  3.285,18  4.283,52  
634 Ajustaments negatius en la imposició indirecte  196,09  147,14  433,58  776,81  
659 Altres pèrdues en gestió corrent  1.155,82  875,10  0,10  2.031,02  
662 Interessos de deutes  0,12    0,12  
678 Despeses excepcionals  69,24  0,50  0,00  69,74  
682 Amortització de les inversions immobiliàries 974,30  6.114,70  6.132,00  6.132,00  19.353,00  
752 Ingressos per arrendaments  (15.979,93) (27.220,76) (33.438,88) (76.639,57) 
759 Ingressos per serveis diversos  0,00   (198,32) (198,32) 
778 Ingressos excepcionals    (91,21) (91,21) 

Total    974,30  (4.880,34) (9.527,74) (21.644,50) (35.078,28) 
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22.  ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS A LA VENDA 

 

Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 

23.  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 

La matrícula de nou accés a les titulacions oficials de la UVic-UCC per al curs 2021-2022 ha 
augmentat un 16% respecte al curs anterior, de manera que el nombre de persones matriculades 
ascendeix fins a les 3.739. Per àmbits formatius, als graus de la UVic-UCC l’increment de nou accés 
és d’un 21% i es cobreixen el 84% de les places ofertes de graus via preinscripció, 8 punts més que 
el curs anterior. En formació contínua, els màsters oficials incrementen un 9% la matrícula de nou 
accés mentre que al campus professional, els Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS) es mantenen 
amb 145 estudiants de nou accés. 

En termes globals, i seguint la tendència sostinguda a l’alça dels últims anys, aquest curs 2021-2022 
l’increment d’estudiants a la universitat ha sigut del 9%, superant per primera vegada els 10.000 
alumnes: concretament s’ha arribat als 10.821. Una part d’aquests bons resultats s’explica per 
l’entrada de la Facultat de Disseny i Enginyera Elisava a la federació. Sense tenir en compte Elisava, 
la UVic-UCC ha crescut un 7% en la matrícula de nou accés i un 6% en la matrícula total. Per tipus 
de titulacions, la matrícula global de la UVic-UCC aquest curs queda distribuïda de la següent 
manera: 5.229 persones matriculades als graus UVic; 1.975 als graus UManresa; 488 alumnes al grau 
d’UMedicina; 302 als graus d’Elisava; 467 als màsters UVic-UCC; 260 als doctorats UVic-UCC; 
1.821 als graus i màsters dels centres adscrits; i 279 als CFGS UVic-UCC. 
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24.  OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

En el decurs de l'exercici finalitzat a 30 de juny de 2021 i 30 de juny de 2020, s'han produït diverses 
operacions amb les societats Eumo Gràfic, SAU i Eumo Editorial, S.A amb les quals existeix 
vinculació per la participació de la Fundació Universitària Balmes en el 100% i 70% del seu capital 
social respectivament, tal i com es detalla a la nota 10.2.2 de la present Memòria. 
 
El detall de les esmentades operacions és el següent: 

 
 

  Exercici 2020/21 Exercici 2019/20 

Concepte 
Vendes i serveis 
prestats (I.V.A. 

Inclòs) 

Compres i 
serveis rebuts 
(I.V.A. Inclòs) 

Vendes i 
serveis prestats 
(I.V.A. Inclòs) 

Compres i 
serveis rebuts 
(I.V.A. Inclòs) 

Societats Participades:         
EUMO EDITORIAL, S.A. 5.883,91 36.171,06 5.254,65 42.999,71 
EUMO GRÀFIC, S.A.U. 10.212,24 248.954,94 9.272,19 111.460,89 
CREACCIÓ, S.L. 108.518,62 77.759,76 89.094,02 55.889,31 
FUND.ESTUD.SUP.EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

(FESS) 
1.121.260,01 16.824,41 942.912,88 0,00 

FUND,PER A LA FORMACIÓ INT.EN 
INDUSTRIES CÀRNIES I AGROALIMENTÀRIES 
(KREAS) 

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

          
Altres parts vinculades:         
FUB BAGES 560.257,64 416,00 576.115,65 42.366,81 

     
 
Com a conseqüència de les operacions realitzades durant l’exercici, a 30 de juny de 2021 i 2020 
existeixen saldos amb les esmentades societats que es detallen a continuació: 
 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Saldo a 30/06/20 

Saldo deutor per operacions comercials en 
entitats del grup consolidables 

79.964,83 51.352,61 

EUMOEDITORIAL, S.A. 1.424,10 941,94 
EUMOGRÀFIC, S.A.U. 3.813,37 1.815,00 

       CREACCIÓ, SL 74.727,36 48.595,67 

Saldo creditor per operacions comercials en 
entitats del grup consolidables 

(9.682,55) (2.935,14) 

EUMOEDITORIAL, S.A (5.186,09) (872,92) 
EUMOGRÀFIC, S.A.U. (4.496,46) (2.062,22) 

Crèdits amb empreses del grup consolidables 10.000,00 20.451,00 

EUMOEDITORIAL, S.A 87.993,70 87.994,70 
Import deteriorat (87.993,70) (87.993,70) 
EUMO GRÀFIC, SAU 10.000,00 20.450,00 

Altres parts vinculades saldo deutor: 717.224,56 395.640,60 

FUNDACIÓ ESTUDIS SUP. EN CIÈNCIES   
DE LA SALUT 

359.979,74 356.847,96 

FUB BAGES 357.244,82 38.792,64 

Altres parts vinculades saldo creditor: (416,00) 0,00 

FUB BAGES (416,00) 0,00 
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25. ALTRA INFORMACIÓ 

 
El número de personal ocupat per la Fundació a 30 de juny de 2021 i 2020, distribuït per categories 
i sexe, comparat amb l’exercici precedent és el següent: 
 

  2020-21 2019-20   

Concepte Dones Homes TOTAL Dones Homes TOTAL Variació 

Rector 0 1 1 0 1 1 0 

Vicerector 1 3 4 1 3 4 0 

Administrador/Gerent 0 1 1 0 1 1 0 

Director 0 1 1 0 1 1 0 

Catedràtic 3 2 5 2 2 4 1 

Professor titular 32 35 67 33 36 69 -2 

Professor agregat 107 79 186 102 82 184 2 

Professor Agregat Investigador 4 11 15 5 11 16 -1 

Professor Col·laborador / Investigador 13 10 23 14 11 25 -2 

Professor Associat 156 136 292 156 118 274 18 

Assistent en formació 11 11 22 13 7 20 2 

Tècnic Expert 3 1 4 3 1 4 0 

Tècnic Especialista 14 13 27 11 13 24 3 

Especialista 60 11 71 54 10 64 7 

Tècnic Superior 101 26 127 93 25 118 9 

Tècnic 42 16 58 41 10 51 7 

Ajudant 21 9 30 17 4 21 9 

Telefonista/Recepcionista 3 0 3 3 0 3 0 

Encarregat de manteniment 0 1 1 0 1 1 0 

Conserge 0 4 4 0 5 5 -1 

Personal de neteja 1 0 1 1 0 1 0 

TOTAL NOMBRE MITJÀ DE PERSONAL 572 371 943 549 342 891 52 

 
 
 HONORARIS D’AUDITORIA 

 

L’import dels honoraris professionals meritats per l’auditor de la Fundació corresponents a 
l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici finalitzat al 30 de juny de 2021, ascendeixen a 
6.900 euros (sense IVA), el mateix import que en l’exercici 2019/20 
 

 
 CANVIS DELS COMPONENTS DEL PATRONAT 
 

Durant l'exercici tancat en data 30 de juny de 2021 s’han produït els següents canvis en el 
Patronat de la Fundació. 
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Nom  Alta/Renovació Observacions  Càrrec 

Susanna Vives 
Reverter  

Vocal Alta 17/12/2020 
Substitució del Sr. 
Joan Coma Roura 
(9.2.c) 

Regidor/a de l’Ajuntament 
de Vic 

Josep Gili Prat Vocal Alta 17/12/2020 
Substitució de la Sr. 
Antoni Massegú 
Calveras (9.2.f) 

Regidor responsable 
d’Universitats de 
l’Ajuntament de Manresa 

Ramon Benedito 
Graells 

Vocal Alta 17/12/2020 (9.2.f) 
President de la Fundació 
Privada Elisava Escola 
Universitària  

Jordi Conejos 
Sancho 

Vocal  Alta 22/06/2021 
Substitució del Sr. 
Ramon Benedito 
Graells (9.2.f) 

President de la Fundació 
Privada Elisava Escola 
Universitària 

 
  
 
 ASSISTENTS A LES REUNIONS DEL PATRONAT SENSE DRET A VOT 
  

En els estatuts de la FUB està previst l’assistència de les persones indicades a continuació, amb 
veu però sense vot i sempre que se’ls convoqui: 

      
i. El rector o rectora de la Universitat 
ii. El director o directora general de la Fundació 
iii. El o la gerent de la Universitat 
iv. El director o directora general dels centres federats amb la Universitat de Vic 
v. Altres persones que, segons l’ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses per 

als interessos de la Fundació 

 
 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

 
La Fundació Universitària Balmes (FUB) ens titular de la Universitat de Vic-Universiat Central 
de Catalunya, és una institució que requereix per a la realització de la seva funció o activitat, de 
la contractació de treballadors per compte aliena. És per aquest motiu que la FUB ha de complir 
la normativa específica per a la protecció dels treballadors davant dels riscos laborals. En 
concret, la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 39/97, de 17 de gener, 
pel qual s’aprova  el Reglament dels Serveis de Prevenció (RSP). 
 
Segons s’indica en la Llei 31/95 i el Reial Decret 39/97, i tenint en compte l’activitat i el nombre 
de treballadors, la FUB ha de tenir un Servei de Prevenció Propi. La FUB disposa d’aquest 
Servei de Prevenció Propi, des del curs acadèmic 2009/10, el qual,  assumeix les especialitats 
preventives de: Seguretat, Higiene, Ergonomia i Psicosociologia Aplicada.  
 
Totes aquelles actuacions, aspectes i activitats que no pugui assumir el Servei de Prevenció 
Propi, són contractades a empreses externes per a la seva realització, com es del cas de 
l’especialitat de la Vigilancia de la Salut, que es contracta a un Servei de Prevenció Aliè, en 
concret amb Aspy Prevención, SLU.  
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La FUB disposa d’un Pla de Prevenció en el qual es determina la gestió de la prevenció i les 
activitats i actuacions per al compliment de la Llei 31/95 i Reial Decret 39/97.  
 
També per a donar compliment a l’apartat 5 de l’article 15 sobre l’organització i mitjans dels 
serveis de prevenció del Reial Decret 39/97 que diu que l’empresa ha a d'elaborar anualment i 
mantenir a disposició de les autoritats laborals i sanitàries competents la memòria i programació 
anual del Servei de Prevenció, la Unitat de Benestar i Salut Laboral de la FUB elabora una 
memòria anual d’activitats. Aquesta memòria inclou les activitats desenvolupades amb els 
mitjans humans i tècnics de la pròpia unitat, i també les activitats desenvolupades a través 
d’altres mitjans o organitzacions externes amb l’objectiu també d’informar i donar comptes de 
les activitats desenvolupades als representants dels treballadors, que en el cas de la FUB 
correspon als Delegats de Prevenció de la FUB i al Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Entre 
les accions i actuacions més representatives de l’exercici 2020/21 destaquem el següent: 
 

 Gestió integral dels espais (infraestructures i personal): En el marc del Projecte 
U360 s’estan introduint i millorant les mesures de seguretat i ús dels espais, plànols 
d’evacuació dels diferents edificis i manuals de funcionament per a l’elaboració de 
fitxes d’equipaments de laboratoris entre d’altres equipaments. 

 
 Covid-19: 

 
o Aplicació gestió de la Covid-19: S’ha creat una nova aplicació al campus 

virtual que centralitza la informació necessària per fer front a la pandèmia i 
que permet: veure llista de  tots el casos registrats vinculats amb la Covid-19 
i llistat de les autodeclaracions i temperatura d’entrada a la Universitat i els 
EPIs donats al personal treballador així com l’accés als formularis 
d’Autodeclaració d’ estudiants / PAS/PDI per poder entrar a la universitat i 
els certificats d’acreditació com a personal de la UVic-UCC per tal de poder 
accedir en cas de desplaçament presencialment a la Universitat. 
 

o Mascaretes reutilitzables UVic-UCC: Entrega de mascaretes reutilitzables 
UVic-UCC a tots els treballadors/res de la Universitat. Es van compartir les 
característiques, procediments i recomanacions de la mascareta a l’Aula. 

 
o Cribatge Campus Uvic: El Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya va organitzar un cribratge massiu de caràcter voluntari a tots els 
campus de les universitats catalanes. A la UVic es va fer el cribratge a 
estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i 
serveis (PAS). 

 
o Suport psicològic: En el context de la COVID-19, el mes de maig de 2021 

s’inicia un servei de suport psicològic per a tots els treballadors i treballadores 
que ho sol·licitin a través de l’empresa ASPY Prevención i consta d’entre una 
i dues sessions de 30 minuts mitjançant videotrucada o trucada telefònica per 
aquelles persones que es trobin en situacions d’adaptació a la pandèmia i 
reaccions emocionals derivades d’aquesta (processos de dol, situacions de 
frustració, ansietat, depressió, estrès, planificació en el treball...). 

 
o Auditoria Protocol segur en Covid-19: A l’octubre de l’any 2020 l’empresa 

TÜV Rheinland va dur a terme una auditoria per obtenir el certificat de 
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“Protocol Segur en COVID-19”, que acredita que la Universitat ha implantat 
un pla específic d’actuació incloent les mesures higièniques sanitàries, 
organitzatives, de prevenció del risc de seguretat i salut per a la reducció del 
risc de contagi. 

 
o Senyalització: La situació de pandèmia ha portat també la necessitat de 

senyalitzar i informar a la comunitat universitària sobre els canvis i noves 
mesures actualitzades en tot moment. Per tal de garantir el compliment de les 
mesures de seguretat es va crear un nou lloc de treball temporal, el d’agent 
covid qui controlava que tothom portés la mascareta ben posada, recordava 
que tothom mantingués la distància de seguretat, revisava que els 
UCoworking complissin amb l’aforament permès, rememorava la prohibició 
de fumar dins l’espai universitari, entre d’altres. 

 
En el període dels exàmens presencials per a facilitar la informació sobre la 
Covid-19 es van crear unes infografies amb les diferents mesures de seguretat 
i se’n va fer difusió a les diferents secretaries de centres, web i newsletter 
d’estudiants. 
 
També vinculat amb el campus lliure de fum, es va instal.lar un panell de 
conscienciació de les mesures de seguretat davant la COVID-19 i la 
prohibició del tabac en el campus universitari. 

 
o Informació sobre la COVID-19: La informació sobre la COVID-19 ha estat 

recopilada i exposada a la pàgina web U360 de la Universitat que inclou: el 
certificat com a universitat segura davant la COVID-19, preguntes freqüents, 
indicadors sobre la pandèmia a la Universitat, la formació específica sobre la 
COVID-19, diferents notícies sobre el suport psicològic, l’agent covid, el 
cribratge o la mascareta reutilitzable de la UVic-UCC, el diagrama d’actuació 
davant de casos compatibles amb la pandèmia i protocols actuació i 
normatives lligades amb les mesures de seguretat. 
 

o Despeses Covid-19: l’estimació de despesa de març de 2020 a març de 2021 
es de uns 168.000 euros. 

 
o Altres activitats: gestió de diferents tests ràpids en els cassos que ha estat 

necessari pel personal treballador i comunicacions setmanals i suport a les 
secretaries de les facultats. 
 

 Comitè de Seguretat i Salut: En l’exercici 2020/21 s’han realitzat reunions per 
tractar els temes relacionats amb la Covid-19 i pel que fa a riscos psicosocials, la 
vacuna de la grip, revisons mèdiques... 
 

 UvicLife:  
 

o Setmana lliure de fum: Campanya que es va iniciar el dia 25 de maig de 
2021  i va finalitzar el dia 31 de de maig, que va consistir en cartells de 
caràcter simpàtic que animaven a les persones fumadores a no fer-ho dins de 
les instal·lacions universitàries, donada la seva prohibició.  
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o Setmana saludable i sostenible: realització de diferents accions durant la 
segona setmana del mes d’abril vinculades amb el benestar de la comunitat 
universitàri: no utilitzar l’ascensor en el marc de la salut cardiovascular, 
realització d’exercici físic... 

 
 Consultori mèdic: Es disposa d’un consultori mèdic per atendre a la comunitat 

universitària. Durant el curs acadèmic 2020-21, l’horari és els dilluns de 15:00 a 
18:00 hores, i els dimecres de les 10:00  a les 13:00 hores. 
 

 Difusions de noticies: Les activitats i accions realitzades per part de la Unitat de 
Benestar i Seguretat Laboral, s’han comunicat al personal treballador mitjançant el 
correu electrònic, noticia fixa al campus virtual, a la revista setmanal de l’apunt, amb 
les coordinacions amb les secretaries i l’aula virtual de Benestar. Pel que fa als 
estudiants s’envia la newsletter de l’estudiant en format digital al correu electrònic 
els dimarts cada 15 dies. 

 
 Avaluacions, planificacions, assessoraments i comunicats: Aquest exercici 

2020/21 s’ha realitzat l’Avaluació de Riscos Laborals i Planificació de l’Activitats 
Preventiva de Teknos. S’han realitzat diferents assessoraments ergonòmics i s’ha 
realitzat un mesurament higiènic per indicar la temperatura, humitats i nivell CO₂ a 
la biblioteca de la Torre dels Frares. 

 
 Formació: S’han realitzat diferents formacions en relació a la seguretat, salut i 

benestar laboral a la Universitat: formacions de Prevenció de Riscos Laborals, 
formació anual als treballadors de Serveis Generals, formacions de reciclatge en 
suport vital bàsic + DEA, formació sobre la Covid-19 i curs de prevenció de riscos i 
mesures preventives al laboratori d’automoció. 

 
 Pla d’autoprotecció: El departament d’Interior de al Generalitat de Catalunya, ha 

validat el Pla d’Autoprotecció dels edificis de Miramarges, de la Torre dels Frares i 
de la Masia Torre dels Frares. Aquest exerci s’inicia la seva implantació. 

 
 Coordinació d’activitats empresarials: La coordinació d’activitats empresarials 

entre la Fundació Universitària Balmes i les empreses que presten serveis a la FUB, 
es continua realitzant a través de la plataforma de coordinació E-COORDINA. 
També s’han realitzat la coordinació d’activitats sense l´ús d’aquesta plataforma.  
 

 Vigilància de la Salut: S’ha realitzat a través del Servei de Prevenció Aliè, Aspy 
Prevenció, SLU. S’han realitzat i entregat varis informes pel que fa a la vigilància de 
la Salut Col.lectiva  i s’han realitzat exàmens de salut. 

 
 Avaluació de riscos psicosocials: En aquest exercici 2020/21 es comença a 

implementar l’avaluació del riscos psicosocials a la Fundació Universitària Balmes. 
El mètode acordat es el CoPsoQ PSQCAT 
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 INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS I PRESTACIONS A MEMBRES DEL 
PATRONAT, DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES I 
CONSELL DE DIRECCIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VIC. 

 
Durant l'exercici finalitzat a 30 de juny de 2021 i 2020, no ha estat satisfet cap import en raó del 
seu càrrec als membres del Patronat de la Fundació.  
 
Per altra banda, no han estat concedits crèdits ni bestretes, ni existeix tampoc cap obligació 
contreta en concepte de pensions ni assegurances de vida.  

 
Pel que fa a les retribucions de Direcció General de la Fundació Universitària Balmes i Consell 
de Direcció de la Universitat de Vic i tenint en compte l’article 31 dels Estatuts de la Fundació 
Universitària Balmes (*), quan fa referència a les facultats del Director General de la Fundació 
Universitària Balmes i l’article 25 de les Normes d’Organització i Funcionament de la 
Universitat de Vic(**) quan fa referència a les facultats del Consell de Direcció de la Universitat 
de Vic, s’assimilen aquestes figures a la màxima direcció de la Fundació Universitària Balmes 
i de la Universitat de Vic, i el sou de les persones que composen aquests òrgans ascendeix a 30 
de juny de 2021 a 1.012.724,44 euros. A 30 de juny de 2020 l’import era de 933.910,33 euros. 

 
(*) Text refós aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes el 18 de desembre de 
2012 i pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 2 de juliol de 2013. 
Estatuts aprovats i inscrits en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya per la 
Resolució del Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques de 13 de setembre de 2013. 
 
(**) Text refós aprovat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes el 18 de desembre de 
2012 i pel Govern de la Generalitat de Catalunya en la sessió de 17 de desembre de 2013. 
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT. 
 
ACORD GOV/175/2013, de 17 de desembre, pel qual s'aprova la modificació de les Normes 
d'organització i funcionament de la Universitat de Vic i es disposa la publicació del seu text 
íntegre 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
DOGC núm. 6527 - 23/12/2013 

 
 GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS CONTINGENTS 
 

Sense anotacions en aquest apartat. 
 

 RELACIONS AMB EL PROTECTORAT DE FUNDACIONS  
 

En l’exercici 2020/2021 la Fundació Universitària Balmes va sol·licitar al Protectorat de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya les següents modificacions:  
 
Modificació de la Composició del Patronat 
 
Segons estableix l’article 9.2 c) Tres regidors/es de l’Ajuntament de Vic, un dels quals haurà 
de ser el tinent d’alcalde responsable d’Universitat, nomenats pel Consistori Municipal a 
proposta de l’alcalde de Vic. 
 
Atès que en el Ple municipal de 14 de setembre de 2020 es va prendre coneixement de la 
renúncia del Sr. Joan Coma com a regidor de l’Ajuntament de Vic. I, que en el Ple municipal de 
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5 d’octubre de 2020, la Sra. Susana Vives Reverter va prendre possessió com a regidora de 
l’Ajuntament de Vic per la candidatura de Capgirem Vic-CUP-Alternativa Municipalista.  
 
El 17 de desembre de 2020 s’accepta el nomenament de la Sra. Susanna Vives Reverter com 
a patrona de la FUBalmes, en qualitat de regidora de l’Ajuntament que no forma part de l’equip 
de govern, d’acord amb la notificació rebuda de 5 de novembre de 2020.  
 
Segons estableix l’article 9.2 d) El Patronat de la Fundació es compon dels: Alcaldes o 
alcaldesses de Berga, Manlleu, Olot, Ripoll, Puigcerdà, Prats de Lluçanès i Sant Hilari 
Sacalm i fins a un màxim d’altres cinc patrons representants d’altres municipis i comarques 
de Catalunya. 

 
D’acord amb el Contracte federatiu signat entre la FUBages i la FUBalmes, l’alcalde de Manresa 
formarà part del Patronat de la FUBalmes en la condició de patró i vicepresident 2n. L’alcalde 
de Manresa formava part del grup “f)”, “com a membre pertanyent a institucions d’educació 
superior que hagin subscrit contractes o convenis de federació (...)”, per aquest motiu es fa un 
canvi de grup, passant del grup “f)” al grup “d)” de l’article 9.2, el qual inclou “alcaldes i 
alcaldesses representants d’altres municipis i comarques de Catalunya que hagin subscrit un 
conveni d’integració a la Fundació aprovat pel Patronat”. 

 
Segons estableix l’article 9.2 f) El Patronat de la Fundació es compon de: Fins a cinc 
membres pertanyents a institucions d’educació superior que hagin subscrit contractes o 
convenis de federació, adscripció o vinculació, amb la Universitat de Vic. 
 
El 17 de desembre de 2020 s’accepta la renúncia com a patró del Sr. Antoni Massegú Calveras 
i s’accepta i s’aprova el nomenament com a patró del Sr. Josep Gili Prat, regidor responsable 
d’Universitats de l’Ajuntament de Manresa.  
 
El 23 de novembre de 2020, el Patronat de la Fundació Privada Elisava Escola Universitària va 
aprovar, fruit de la signatura del Contracte federatiu, el nomenament com a patró del Sr. Ramon 
Benedito Graells. El 17 de desembre de 2020 s’accepta i s’aprova el nomenament com a patró 
del Sr. Ramon Benedito Graells, president d’Elisava.   
 
Participació en l’agrupació d’interès econòmic Sigma Gestión Universitària, AIE 
 

En l’exercici 2014/15 la Fundació Universitària Balmes va sol·licitar al Protectorat de la 
Generalitat de Catalunya el poder incorporar-se com a partícip en l’agrupació d’interès 
econòmic Sigma Gestión Universitària, AIE amb una aportació al capital equivalent a l,03% 
segons l’operació que es va plantejar i aprovar el Patronat de la Fundació Universitària Balmes 
reunit el dia 26 de juny de 2014. El Protectorat va donar la seva conformitat a l’operació però 
fixa l’obligació que en els comptes anuals de l’exercici 2015 i següents la Fundació havia de 
presentar al Protectorat l’estat de compliment de l’operació autoritzada. 

 

Durant el curs acadèmic 2015/16 es va consolidar l’ús de l’eina SIGMA Research per part de 
la comunitat del personal docent investigador (PDI) de la UVic-UCC. Es va assolir la 
certificació 1.4 del CVN i la publicació d’una Guia d’Experts al portal U-Recerca, restant 
pendent només la implantació de les memòries de recerca.  En  aquest mateix curs, personal de 
la Oficina Tècnica de Recerca i Transferència de Coneixement (OTRI), Biblioteca i de l’ Àrea 
de les TIC van participar en el primer Comitè Consultiu SIGMA Research amb l’objectiu de 
definir els projectes estratègics per a l´evolució del producte en els propers anys. 
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En l’apartat acadèmic, es va donar  per implantat el mòdul de Carreres Professionals, remarcant 
que després d’utilitzar-ho amb èxit a dues convocatòries de les facultats de Ciència i Tecnologia 
(UST) i d´Empresa i Comunicació (FEC), també es posaria en marxa al grau d’infermeria de la 
Facultat de Ciències de Salut i Benestar (FCSB). A l’àmbit específic de la Gestió Acadèmica, 
es va avançar en la definició de la resta de plans d’estudi i en l’estudi del GAP Anàlisis de tots 
els mòduls acadèmics. Entre els mesos de febrer i maig del 2016 es van realitzar vàries sessions 
de treball amb personal de SIGMA que varen permetre obtenir el GAP funcional entre l’actual 
sistema acadèmic i el nou gestor de SIGMA, amb l’objectiu que SIGMA pogués valorar i 
planificar el desenvolupament del GAP de cara a garantir la matrícula del curs 2017/18. 

 

A l’exercici  2016/2017 es va avançar significativament en la implantació de la Gestió 
Acadèmica a través del programari SIGMA Acadèmic. Al llarg del primer trimestre del 2017 es 
van realitzar una sèrie de reunions entre personal de SIGMA i la UVic-UCC que van permetre 
obtenir el GAP Funcional entre la solució de SIGMA Acadèmic i les necessitats funcionals de 
la UVic-UCC. Paral·lelament a les reunions de GAP Funcional es va dur a terme la definició, 
parametrització i posada en marxa del mòdul de Formació Continua coincidint amb el Saló 
Futura 2017. 

 

En el segon trimestre del 2017 es va realitzar la posada en marxa dels mòduls acadèmics de 
Plans d’Estudi i Planificació Docent que conjuntament amb la parametrització dels mòduls de 
Matrícula i Gestió Econòmica i la migració d’expedients, havia de permetre la correcta 
implantació de la matrícula 17/18 i la resta de processos acadèmics amb el paquet acadèmic de 
SIGMA que a la UVic-UCC hem denominat UAcadèmic. 

 

En el curs acadèmic 17/18 ha estat l’últim de la implantació del programari SIGMA Acadèmic. 
Fruit de les tasques descrites en els apartats anteriors, durant el mes de juliol del 2017 es va dur 
a terme de forma molt satisfactòria, la matrícula de tots els alumnes de la UVic·UCC amb el 
nou sistema UAcadèmic. La majoria d’alumnes van fer l’automatrícula de forma assistida i 
presencial però alguns d’ells a mode de pilot, ho van poder fer en automatrícula fora del campus. 

 

Durant la resta del curs acadèmic 17/18 s’han anat incorporant els diferents processos acadèmics 
a l’ús de SIGMA Acadèmic, com són, la gestió de l’avaluació, les enquestes, els processos de 
reconeixement i finalment el procés de titulació. 

 

Així doncs, tot i que durant el curs 18/19 es consolidaran alguns dels processos endegats al 
17/18, podem dir que el procés d’implantació de SIGMA Acadèmic ha finalitzat correctament. 

 

Durant el curs 18/19, segon curs acadèmic amb ús complet de l’eina SIGMA Acadèmic, s’han 
consolidat tots els processos del cicle acadèmic que es gestionen íntegrament amb l’aplicació.  

 

Podem afirmar que la implantació de SIGMA Research i SIGMA Acadèmic està plenament 
finalitzada i que durant els propers cursos acadèmics s’aniran incorporant els nous mòduls i 
millores que es proposin des de l’agrupació. Així doncs, entenem que el compliment de 
l’operació autoritzada està finalitzat i completat satisfactòriament. 
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 MOVIMENTS DELS FONS ESPECIALS 
 

Els moviments del fons especials es poden veure en l’apartat 13 de Fons Propis. A l’exerici 
2020/21 no s’ha produït cap moviment. A l’exercici 2019/20 tan sols es va modificar per un 
import d’ 0,50 euros per un ajustament.  
 

 INFORME ANUAL SOBRE EL COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA PER LA 
REALITZACIÓ D’INVERSIONS DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES (FUB) 
EXERCICI 2020/21 (01.07.2020– 30.06.2021) 

                        
                                                                     PREÀMBUL 

 
 

        En compliment de l’article 333.10 del Codi Civil de Catalunya que estableix: 
 

Si la Fundació fa inversions financeres temporals en el mercat de valors, ha de 
presentar un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han 
de seguir les entitats sense ànim de lucre d’acord amb la normativa vigent o amb el 
que disposi l’autoritat reguladora. 

 
Així com de l’article 6.2 de la Llei 21/2014 del 29 de desembre, del protectorat de les 
Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública; de 
l’Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la Comissió Nacional del Mercat de Valors 
(CNMV); i, l’article 10 de l’Ordre JUS/152/2018, les fundacions i entitats sense afany de lucre 
han d’emetre anualment un informe anual relatiu a les inversions temporals en valors mobiliaris 
i instruments financers realitzades i al compliment del Codi de Conducta per a la realització de 
les inversions aprovat per aquestes.   

 
De conformitat amb l’anterior normativa i en particular el Codi de Conducta per la realització 
d’Inversions de la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (UVic-UCC) aprovat 
pel Patronat de la Fundació en data 17 de desembre de 2018 i publicat al Portal de la 
Transparència institucional, es procedeix a emetre el següent informe anual del Codi de 
Conducta per la realització d’inversions de la Fundació Universitària Balmes (en endavant 
“FUBalmes”) corresponent a l’exercici 2020-2021 (01.07.2020 – 30.06.2021). Els principis que 
han de regir en les actuacions de la FUBalmes en el marc de les inversions que aquesta realitzi 
són els següents principis: seguretat i prudència; rendibilitat; coherència i selecció responsable 
de les inversions; i, bona fe. 

 
 
1.- INVERSIONS FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES 2020-21. COMPLIMENT 
DEL CODI DE CONDUCTA PER LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS DE LA 
FUBALMES 
 
Durant l’exercici 2020-2021 no s’han realitzat inversions financeres temporals en el mercat de 
valors ni s’ha produït cap actuació en relació a les inversions financeres del “Fons Especial Mª 
Victòria Modolell-Carles Calderó”. 
 
El saldo monetari del llegat dels comptes corrents a la vista a 30-6-2021: 
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Entitat   Import  

BNP  1.901.498,56 € 

La Caixa 916.333,53 € 

BBVA 3.031,71 € 

Saldo Monetari Llegat 2.820.863,80 € 
 

 
La Direcció General de la FUBalmes i la Gerència de la UVic-UCC han exposat 
periòdicament a les reunions de Comissió Executiva i de Patronat de la FUBalmes la situació 
econòmica i han presentat informes econòmics. Concretament a les reunions de la Comissió 
Executiva del Patronat i del Patronat de la FUB s’ha informat de l’estat economicofinancer 
en les següents ocasions tal i com es detalla a continuació: 

 
 

Data de la 
reunió 

Comissió 
Executiva (CE) o 
Patronat (P) 

S’informa de 

08.10.2020 P - 

19.11.2020 CE 
Informe direcció general sobre la situació 
economicofinancera. 

17.12.2020 P 

 
Informació Fons Especial Modolell. 
Aprovació dels comptes anuals de la 
Fundació Universitària Balmes de l’exercici 
2019-2020. 

 
Aprovació definitiva del pressupost 2020-
2021. 
 

18.03.2021 CE 
Informe sobre la situació econòmica i línies 
estratègiques. 

27.05.2021 CE 
Proposta de la primera estimació de comptes 
2020-2021. Informació provisional del 
pressupost 2021-22. Pla inversions 

22.06.2021 P 

Proposta de la primera estimació de comptes 
2020-2021. Informació provisional del 
pressupost 2021-22. Informació del Fons 
Especial Modolell. 

 
 

Es conclou que atès que durant  l’exercici 2020-2021 no s’ha produït cap actuació en relació 
a les inversions financeres del “Fons Especial Mª Victòria Modolell-Carles Calderó, no s’han 
produït desviacions respecte els criteris establerts en el “Codi de Conducta per la realització 
d’inversions de la Fundació Universitària Balmes de la Universitat de Vic (UVic-UCC)” i 
s’hauria donat compliment al mateix.  
 
2.- PUBLICACIÓ 
L’informe serà publicat a la pàgina web del Portal de Transparència de la FUB (UVic-UCC). 
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Informe d’inversions relatives a l’exercici 2020/2021 

 
En data 30 de juny de 2021, la Fundació disposa de les inversions financeres que s’han exposat a la 
nota 10.1.1.1  Altres actius financers i 10.1.1.2. apartat préstecs i partides a cobrar i els crèdits concedits 
a empreses del grup i associades inclosos en la Nota 24 d’aquesta memòria. 
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26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
El detall per centres d’activitats de l’exercici  2020/21 ha estat el següent: 
 
    Curs 2020/21 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST  
Superàvit 

Ingressos Despeses 
/Dèficit 

UNITATS FINALISTES CODI CENTRE 5.758.244,77  31.182.345,72  25.424.100,95  

Escoles i Facultats 

D000 Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes 1.406.860,90  9.424.423,55  8.017.562,65  

J000 Facultat d'Empresa i Comunicació 18.855,08  3.793.168,32  3.774.313,24  

L000 Facultat de Ciències i Tecnologia (260.099,46) 4.029.320,41  4.289.419,87  

S000 Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar 3.087.530,66  8.383.495,79  5.295.965,13  

Q000 Campus Professional 31.914,70  405.506,78  373.592,08  

Centres i Instituts de 
Recerca 

P001 Centre Tecnològic Beta (116.972,11) 294.954,61  411.926,72  

U002 Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris (14.924,35) 0,00  14.924,35  

U003 Càtedra de Serveis Socials 81.909,77  135.770,32  53.860,55  

U004 Centre d'Estudis Sanitaris i Socials (180.392,07) 105.866,06  286.258,13  

U005 Càtedra de Cures Pal.liatives (86.969,82) 132.612,27  219.582,09  

U007 Càtedra TIC Salut (43,86) 0,00  43,86  

U008 Càtedra de l'Aigua, Natura i Benestar (12.530,19) 4.000,00  16.530,19  

U009 Càtedra de Malalties Infeccioses i Immunitat 12.730,78  156.680,97  143.950,19  

U010 
Càtedra UNESCO Dones, Desenvolupament i 
Cultures 

(31.335,70) 14.100,52  45.436,22  

U011 
Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere 
(CEIG) 

(6.080,35) 52.601,52  58.681,87  

U013 Centre d'Estudis enEsport i Activitat Física (12.335,28) 42.844,91  55.180,19  

U014 Càtedra de Bioètica (64,42) 880,00  944,42  

U015 Càtedra d’Agroecologia i Sistemes Alimentaris 2.884,19  16.932,43  14.048,24  

U016 El Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis (CERM) (14.910,90) 214.647,96  229.558,86  

U017 Càtedra de Salut Mental (1.159,52) 67.718,36  68.877,88  

U018 Centre d'Estudis i Recerca en Educació (13.944,29) 2.448,00  16.392,29  

R0913 
GR Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, 
Història i Comunicació 

6.438,06  28.299,40  21.861,34  

R0930 GR Esport i Activitat Física (GREAF) 8.979,17  17.032,28  8.053,11  

R0941 GR Societats, Polítiques i Comunitats Inclusives (322,71) (4,50) 318,21  

R0945 
GR Biodiversitat, Ecologia, Tecnologia i Gestió 
Ambiental 

(443.289,30) 1.239.827,29  1.683.116,59  

R0947 
 
 
GR Tractament de Dades i Senyals (TDS) 

(569,94) 0,00  569,94  

R0948 GR Salut Mental i Innovació Social 22.157,58  24.846,33  2.688,75  

R0952 
GR Methodology, Methods, Models and Health and 
Social Outcomes 

50.184,69  73.642,42  23.457,73  

R0953 GR Digital Care 4.238,27  5.592,39  1.354,12  

R0954 GR Ecologia Aquàtica 22.478,71  146.092,52  123.613,81  

R0955 GR Quantitavie Biolmaging (511,44) 1.116,94  1.628,38  

A017 Societat Verdaguer (3.800,00) 0,00  3.800,00  

K001 Xarxa Khelidon per a l'aprenentatge cooperatiu 3.034,18  4.847,85  1.813,67  
Centres Vinculats i 
col·laboradors 

X999 Centres Externs 2.279.988,46  2.344.120,91  64.132,45  

Altres 
FUB03 Universitat d'Estiu (2.048,45) 582,00  2.630,45  
P009 Centre d'Innovació i Formació en Educació (CIFE) (79.636,27) 18.377,11  98.013,38  
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CODI CENTRE (15.334.114,09) 4.095.874,36  19.429.988,45  

A003 Àrea de Màrqueting (927.109,76) 37.679,85  964.789,61  

A012 Àrea de Relacions Internacionals (205.351,48) 130.376,97  335.728,45  

C032 Unitat de Projectes Campus Internacional (19.169,59) 49.500,00  68.669,59  

C021 Àrea de les TIC (1.667.973,95) 105.646,73  1.773.620,68  

R009 Àrea de Qualitat (312.706,46) 0,00  312.706,46  

A014 Àrea de Gestió Econòmica i Financera (615.905,38) 6.122,26  622.027,64  

A015 Àrea de Gestió del Talent (279.428,47) 44.449,65  323.878,12  

A019 Àrea Econòmica Corporativa (124.423,27) 0,00  124.423,27  

A004 Àrea de Gestió Acadèmica (918.381,93) 263.727,03  1.182.108,96  

G007 Àrea d´ Infraestructures i Serveis Generals (3.204.655,24) 547.603,65  3.752.258,89  

A018 Àrea de Projectes Estratègics i Auditoria Interna 168,55  0,00  (168,55) 

R000 Rectorat (2.097.153,11) 90.386,13  2.187.539,24  

R014 
Àrea de Comunicació Corporativa i Relacions 
Institucionals 

(171.893,74) 0,00  171.893,74  

C001 Biblioteca  (726.141,76) 34.430,93  760.572,69  

C028 Centre Dixit (12.147,41) 45.593,28  57.740,69  

C002 U_Media (231.652,50) 1.921,78  233.574,28  

C020 Servei de Gestió Documental i Arxiu (112.995,79) 0,00  112.995,79  

C022 Serveis Lingüístics (147.346,50) 8.954,20  156.300,70  

C027 Centre Internacional de Formació Contínua (343.956,41) 19.140,95  363.097,36  

I000 Escola d'Idiomes (37.115,53) 169.444,49  206.560,02  

R008 Recerca (32.303,42) 1.026.094,76  1.058.398,18  

A016 Servei de Carreres Professionals (565.327,26) 14.992,79  580.320,05  

P010 Escola de Doctorat 56.399,31  283.984,14  227.584,83  

R013 Unitat d' Emprenedoria (30.322,86) 9.427,07  39.749,93  

A006 Centre per a l'Autonomia Personal SÍRIUS-OSONA 18.516,95  62.062,06  43.545,11  

A007 Servei d'Orientació Psicopedagògica (20.292,72) 0,00  20.292,72  

A010 Activitats Culturals i de la Comunitat Universitària (3.213,07) 0,00  3.213,07  

A011 Oficina de Gestió Cultural  (224.248,69) 15,12  224.263,81  

C005 Servei d'Esports (97.611,14) 27.518,58  125.129,72  

C023 Servei de Publicacions (65.203,91) 0,00  65.203,91  

C024 Servei d'Estudiants (6.390,71) 68.340,19  74.730,90  

C026 Servei d'Atenció a l'Estudiant amb Discapacitat (16.830,40) 0,00  16.830,40  

G006 Comitè d'Empresa (377.654,77) 0,00  377.654,77  

R012 
Oficina Tècnica del Vicerectorat de Recerca i 
Transferència del Coneixement 

(491.686,07) 33.730,29  525.416,36  

FUB04 Càrrega Financera (214.904,57) 2.601,56  217.506,13  

FUB05 Amortitzacions/Provisions (903.216,38) 54.527,52  957.743,90  

FUB06 Subvencions en capital 548.494,44  548.494,44  0,00  

FUB Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 237.558,99  407.304,88  169.745,89  

FUBG0 Fundació Universitària Balmes (833.364,21) (82.819,82) 750.544,39  

FUB011 Deteriorament de les activitats (157.173,87) 84.622,88  241.796,75  

CODI CENTRE (9.575.869,32) 35.278.220,08  44.854.089,40  

R010 Conveni Programa 9.800.000,00  9.800.000,00  0,00  

    224.130,68  45.078.220,08  44.854.089,40  
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 El Detall per tipologia d’activitats de l’exercici 2020/21 ha estat el següent:  
 
 
 
 Curs 2020-21 

Per tipologia d'activitats 
Superàvit 

Ingressos Despeses 
/Dèficit 

Docència :  Estudis de Grau, Màsters Oficials, Formació 
Contínua, Cicles Formatius de Grau Superior… 

8.648.840,92  29.130.265,53  (20.481.424,61) 

Recerca, Transferència de Coneixement i Escola de Doctorat (3.780.275,07) 4.110.550,37  (7.890.825,44) 

Serveis i àrees funcionasls (13.704.201,04) 1.312.115,61  (15.016.316,65) 

Càrrega Financera (214.904,57) 2.601,56  (217.506,13) 

Amortitzacions, deteriorament i altres (511.895,81) 687.644,84  (1.199.540,65) 

Conveni Programa 9.800.000,00  9.800.000,00  0,00  

Comunitat de Béns (13.433,75) (1.349,84) (12.083,91) 

Fons Especial Modolell Caldero 0,00  36.392,01  (36.392,01) 

Total 224.130,68  45.078.220,08  (44.854.089,40) 

 
 
Comptes Anuals corresponents a l’exerci anual tancat a 30 de juny de 2021 que es composen 
dels fulls adjunts número 1 a 133 a Vic, aprovats pel Patronat el dia 21 de desembre de 2021. 
 
Així ho certifica el Secretari del Patronat, amb el vistiplau de la Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sra. Anna Erra Solà.        Sr. Jordi Espona Arumí 
Presidenta del Patronat           Secretari del Patronat 
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