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ACTIU 31.12.2020 31.12.2019 PATRIMONI NET I PASSIU 31.12.2020 31.12.2019

A) ACTIU NO CORRENT 886.042,30 942.064,42 A) PATRIMONI NET 2.950.523,95 2.824.351,61

I. Immobilitzat intangible (Nota 5) 31.247,08 35.701,83 A-1) FONS PROPIS (Nota 10.a) 1.404.395,90 1.426.625,84
  2. Aplicacions informàtiques 31.247,08 35.701,83 I. Fons dotacionals o fons socials 18.030,36 18.030,36
II. Immobilitzat material (Nota 6) 854.795,22 906.362,59   1. Fons dotacionals o fons socials 18.030,36 18.030,36
  3. Instal·lacions tècniques 2.022,52 2.407,36 III. Excedents d'exercicis anteriors 1.408.595,48 1.524.431,20
  4. Maquinària 1.039,70 1.099,46   1. Romanent 1.408.595,48 1.524.431,20
  6. Mobiliari 87.577,18 106.565,90 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) (22.229,94) (115.835,72)
  7. Equips per a processament d'informació 75.708,81 82.327,16
  9. Altre inmobilitzat 688.447,01 713.962,71 A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS (Nota 10.b) 1.546.128,05 1.397.725,77

  1. Subvencions oficials de capital 449.627,76 307.095,63
  2. Donacions i llegats de capital 170.976,03 189.742,67
  3. Altres subvencions, donacions, i llegats 925.524,26 900.887,47

B) PASSIU NO CORRENT 1.991.066,14 1.398.036,18

II. Deutes a llarg termini 1.991.066,14 1.398.036,18
  3. Altres deutes a llarg termini (Nota 11.a) 1.991.066,14 1.398.036,18

B) ACTIU CORRENT 15.203.742,24 11.689.695,62 C) PASSIU CORRENT 11.148.194,45 8.409.372,25

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar (Nota 8) 7.518.681,62 5.867.835,49 I. Provisions a curt termini (Nota 12) 5.129.432,86 4.588.194,82
  1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 744.256,70 975.846,00 II. Deutes a curt termini 5.725.499,48 3.487.460,69
  7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques (Nota 13.a) 6.774.424,92 4.891.989,49   1. Deutes amb entitats de crèdit (Nota 11.b) 1.675,33 2.587,05
IV. Inversions financeres a curt termini (Nota 7) 1.900.000,00 2.400.000,00   3. Altres deutes a curt termini (Nota 11.a) 5.723.824,15 3.484.873,64
  4. Altres actius financers 1.900.000,00 2.400.000,00 IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 293.262,11 333.716,74
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents (Nota 9) 5.785.060,62 3.421.860,13   1. Proveïdors 113.781,83 121.509,21
  1. Tresoreria 5.785.060,62 3.421.860,13   3. Personal (remuneracions pendents de pagament) - 85,77

  4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm Púb (Nota 13.a) 175.699,51 209.238,93
  5. Acomptes d'usuaris 3.780,77 2.882,83

TOTAL ACTIU 16.089.784,54 12.631.760,04 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 16.089.784,54 12.631.760,04

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DEL 2020 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
(Euros)

Les Notes 1 a 23 descrites en la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç de situació al 31 de desembre del 2020 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Exercici Exercici
2020 2019

1. Ingressos per les activitats (Nota 14.a) 5.618.361,60 6.100.334,29
  a) Vendes i prestacions de serveis 2.168.538,34 2.371.312,60
  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 95.489,81 248.244,04
  d) Subvencions oficials a les activitats 2.570.375,04 2.542.803,09
  e) Donacions i altres ingressos per a activitats 528.032,44 726.762,93
  f) Altres subvencions, donacions i llegats de l´exercici incorporats al resultat de l´exercici 255.925,97 211.211,63
2. Ajuts concedits i altres despeses (Nota 14.b) (72.613,21) (45.221,48)
  a) Ajuts concedits (72.613,21) (45.221,48)
5. Aprovisionaments (Nota 14.c) (478.554,59) (616.744,89)
  b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles (478.554,59) (616.744,89)
6. Altres ingressos de les activitats 28.849,28 9.679,45
  c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 28.849,28 9.679,45
7. Despeses de personal (Nota 14.d) (3.327.168,19) (3.231.540,07)
  a) Sous, salaris i assimilats (2.573.289,53) (2.444.139,10)
  b) Càrregues socials (753.878,66) (787.400,97)
8. Altres despeses d'explotació (1.744.959,93) (2.247.750,85)
  a) Serveis exteriors (1.196.158,72) (1.666.630,28)
    a1) Recerca i desenvolupament (287.680,10) (491.760,05)
    a3) Reparacions i conservació (4.806,96) (20.618,01)
    a4) Serveis professionals independents (127.958,56) (184.899,09)
    a6) Primes d'assegurances (20.913,41) (36.165,03)
    a7) Serveis bancaris (2.533,85) (2.080,84)
    a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques (20.360,88) (29.553,21)
    a9) Subministraments (46.965,68) (50.199,67)
    a10) Altres serveis (684.939,28) (851.354,38)
  b) Tributs (3.252,29) (7.607,14)
  c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operac. de les activitats (Nota 12) (545.548,92) (573.513,43)
9. Amortització de l'immobilitzat (Nota 5 i 6) (261.918,13) (252.067,86)
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat (Nota 10.b) 182.028,68 153.947,38
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat (Nota 5 i 6) (1.997,96) -
  b) Resultats per alienacions i altres (1.997,96) -
13. Altres resultats 35.576,42 13.385,53

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (22.396,03) (115.978,50)

14. Ingressos financers (Nota 7) 166,09 166,55
  b) De valors negociables i altres instruments financers 166,09 166,55
    b2) De tercers 166,09 166,55
17. Diferències de canvi - (23,77)

II. RESULTAT FINANCER 166,09 142,78

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (22.229,94) (115.835,72)

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (22.229,94) (115.835,72)

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 AMB 
XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

(Euros)

Les Notes 1 a 23 descrites en la memòria adjunta formen part integrant del compte de pèrdues i guanys corresponent a l'exercici tancat a 
31 de desembre de 2020 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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2020 2019

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (22.229,94) (115.835,72)

  Subvencions, donacions i llegats rebuts 734.126,51 482.003,27
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET 734.126,51 482.003,27

  Subvencions, donacions i llegats rebuts (585.724,23) (724.728,73)
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS (585.724,23) (724.728,73)

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 126.172,34 (358.561,18)

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE 
DESEMBRE DE 2020 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 
AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

 
 

Excedents Subvencions,
Fons d'exercicis Excedent donacions i

dotacionals anteriors de l'exercici llegats rebuts Total

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2018 18.030,36 1.734.891,68 (210.460,48) 1.640.451,23 3.182.912,79

SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2019 18.030,36 1.734.891,68 (210.460,48) 1.640.451,23 3.182.912,79
    Total ingressos i despeses reconeguts - - (115.835,72) (242.725,46) (358.561,18)
    Altres variacions del patrimoni net - (210.460,48) 210.460,48 - -

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2019 18.030,36 1.524.431,20 (115.835,72) 1.397.725,77 2.824.351,61

SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2020 18.030,36 1.524.431,20 (115.835,72) 1.397.725,77 2.824.351,61
    Total ingressos i despeses reconeguts - - (22.229,94) 148.402,28 126.172,34
    Altres variacions del patrimoni net - (115.835,72) 115.835,72 - -

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2020 18.030,36 1.408.595,48 (22.229,94) 1.546.128,05 2.950.523,95

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2020 AMB XIFRES 
COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

Les Notes 1 a 23 descrites en la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici tancat el 31 de 
desembre de 2020 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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Exercici Exercici
2020 2019

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ (3.689.724,45) (1.974.627,18)

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos (22.229,94) (115.835,72)
2. Ajustaments al resultat (2.471.137,24) (2.598.098,72)
   a) Amortització de l'immobilitzat 261.918,13 252.067,86
   c) Variació de provisions 545.548,92 573.513,43
   d) Imputació de subvencions, donacions i llegats (550.919,40) (684.811,37)
   e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat 1.997,96 -
   g) Ingressos financers (166,09) (166,55)
   k) Altres: imputació de deutes transformables en subvencions (2.729.516,76) (2.738.702,09)
3. Canvis en el capital corrent (1.196.523,36) 739.140,71
   b) Deutors i altres comptes a cobrar (1.655.157,01) (1.137.091,74)
   c) Altres actius corrents 500.000,00 2.000.000,00
   d) Creditors i altres comptes a pagar (7.727,38) (147.540,09)
   e) Altres passius corrents (33.638,97) 23.772,54
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 166,09 166,55
   c) Cobrament d'interessos 166,09 166,55

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ (207.893,97) (288.425,58)

6. Pagaments per inversions (207.893,97) (288.425,58)
   b) Immobilitzat intangible (11.111,94) (38.509,41)
   c) Immobilitzat material (196.782,03) (249.916,17)
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 6.260.818,91 3.661.979,86

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 699.321,68 442.085,91
  b) Subvencions, donacions i llegats rebuts 699.321,68 442.085,91
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 5.561.497,23 3.219.893,95
   a) Emissió
       4. Altres: deutes transformables en subvencions 5.561.497,23 3.219.893,95

E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C) 2.363.200,49 1.398.927,10

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 3.421.860,13 2.022.933,03
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 5.785.060,62 3.421.860,13

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ

ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI 2020 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
(Euros)

Les Notes 1 a 23 descrites en la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2020 amb 
xifres comparatives de l'exercici anterior
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA – FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ 

Memòria dels comptes anuals al 31 de desembre de 2020 amb xifres comparatives de l’exercici 
anterior 
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MEMÒRIA DELS COMPTES ANUALS DE L’INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA – 
FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ AL 31 DE DESEMBRE DE 2020 
 
1. – Activitat de l’entitat 
 
L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Doctor Pifarré (en endavant la Fundació) 
es va constituir el dia 15 de setembre de 1993 com a fundació privada amb el nom de 
“Fundació Privada Doctor Pifarré”. El 21 de juliol de 2004, amb la signatura d’un acord de 
col·laboració entre l’Institut Català de la Salut (ICS), la Fundació Doctor Pifarré i la Universitat de 
Lleida (UdL), la Fundació es va transformar en l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – 
Fundació Doctor Pifarré. Finalment, amb data 20 d’abril de 2011, es van elevar a públic els 
acords del Patronat de data 23 de desembre de 2010 en virtut dels quals es modifiquen els 
estatuts de la Fundació, que es configura com a entitat del sector públic, atès que hi participa 
majoritàriament l’administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments 
competents en matèria de salut i en matèria de recerca, i modifica la seva denominació per 
l’actual. 
 
La Fundació té el seu domicili social i fiscal a l’Avinguda Rovira Roure número 80 de Lleida. 
També compta amb instal·lacions al Centre de Recerca Experimental Biomèdica Aplicada 
(CREBA), ubicat a Torrelameu, i que està dedicat a la recerca i la formació en l’àmbit de la 
biomedicina. 
 
La Fundació té per objecte promoure, desenvolupar, transferir i difondre la recerca, el 
coneixement científic i tecnològic, la docència i la formació en l’àmbit de les ciències de la vida i 
de la salut. Amb aquesta finalitat, ha de promoure i estrènyer les relacions i l’intercanvi de 
coneixements entre els investigadors i els grups de recerca que pertanyen als diversos centres i 
entitats de l’àmbit biomèdic, que actuen principalment en l’entorn de Lleida; ha d’impulsar la 
col·laboració amb altres institucions i entitats, prioritzant la realització de projectes conjunts; 
ha de recaptar fons per finançar activitats de recerca d’interès dels esmentats centres i 
dispositius i ha de gestionar els recursos ordenats a la investigació que les diverses institucions i 
entitats que en formin part li encomanin. 
 
En compliment del seu objecte social, durant l’exercici 2020, ha desenvolupat projectes de 
recerca, ha efectuat anàlisis clínics i ha atorgat ajuts. Aquestes activitats s’han finançat amb 
facturació pròpia i amb subvencions i donacions procedents de diferents entitats públiques 
(Diputació de Lleida, Generalitat de Catalunya, Govern de l’Estat, Unió Europea) i privades. La 
memòria científica d’activitats descriu en detall les activitats realitzades al  llarg de l’exercici. 
 
En l’atorgament d’ajuts a particulars, principalment beques, s’han tingut en compte les 
condicions i capacitats dels candidats, amb independència del seu gènere, és a dir, sense 
discriminar per raons de sexe i també sense aplicar quotes per aquest concepte. 
 
Els principals convenis de col·laboració subscrits amb altres entitats al 2020 són els següents: 
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Imports rebuts

Entitat NIF Descripció
Finançament 

rebut Àrea de recerca

LABORATORIOS MENARINI SA A08129181 From A to V: II Posada al dia en Diabetis i altres patologies en Endocrinologia i Nutrició 
juny-des

15.000,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

JOHNSON & JOHNSON SA A28218675 IV Curs Instrumentació i abordatge de raquis 1.800,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
MEDTRONIC IBERICA, S.A. A28389484 Finançament per l'assistència de 6 professionals de salut al 4art curs de columna de 

Lleida i Pirineus
6.000,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

LABORATORIS CHIESI ESPAÑA S.A.U. A08017204 Patrocini XX Jornada d'Actualització sobre factors de risc de la malaltia vascular 2020 540,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salu

IPSEN PHARMA SA A20005088 Patrocini N7300433940 event "Actualització en cirurgia urològica laparoscopia Lleida" 8.387,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN A36002129 Actualizació en innovació del sistema de Prescripció Electrònica Assistida 5.000,00 Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN A36002129 Estudi descriptiu de les característiques clíniques dels pacients atesos a urgències 2.000,00 Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA A80401821 Pràctiques del Màster en Patologia del’Aparell Digestiu realitzades al CREBA 3.301,50 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
FUNDACIO RENAL JAUME ARNO G25662941 Addenda al Conveni Marc per a la contractació d'un bioestadístic per donar suport a 

l'estudi ILERVAS
8.315,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

BAXTER , JONATHAN 540203884 Contracte de Patrocini amb Baxter per les sesions Cliniques del Servei de Cirugia 
toracica

1.200,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

ROCHE FARMA SA A08023145 Conveni de Col·laboració amb Roche per al finançament del Pla de Formació 2020 de 
Servei de Farmàcia

12.000,00 Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

LABORATORIOS MENARINI SA A08129181 Utilitat de l'estudi genètic en la diabetis mellitus tipus 2 com predictor de resposta a 
cirurgia

43.500,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

B. BRAUN MEDICAL SA A08092744 Desenvolupament i implementació d'un sistema de seguretat en l'administració de 
medicaments en HUAV

5.500,00 Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

ASTELLAS PHARMA, S.A. A80461221 Acord de Patronici amb Organització Sanitària 6.000,00 Càncer
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I 
PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA

G58899998 Marc de col·laboració per afavorir el desenvolupament de les activitats culturals i 
socials

26.000,00
-

SANDOZ FARMACEUTICA SA A08233801 Incorporació d'una solució informàtica per al càlcul informatitzat d'indicadors de gestió 4.500,00 Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL 
PHARMA LTD

CH116256592 Building a multistate survival model for CKDprogression and associated outcomes 
based on the NEFRONA

80.155,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

LABORATORIS CHIESI ESPAÑA S.A.U. A08017204 Suport a les línies d'investigació en Endocrinologia i Nutrició 1.300,00 Càncer
ABBOTT LABORATORIES SA A08099681 Suport a les línies d'investigació en Endocrinologia i Nutrició 3.000,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
LILLY SA A28058386 Programa de formació contiuada en Reumatologia del HUAV 6.000,00 Altres línies
AMGEN SA A59363655 Projecte RecaPS (sessione formació Reumatologia) 4.500,00 Altres línies
MEDTRONIC IBERICA, S.A. A28389484 Suport a 5 professionals per assistir a l'event Actualització en Cirurgia Urològica 

Laparoscòpica
5.500,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

LILLY SA A28058386 Programa de Formació Continuada: Actualització en Dermatologia 6.000,00 Càncer
NOVARTIS FARMACEUTICA SA A08011074 Jornades de formació continuada de Reumatologia 6.000,00 Altres línies
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN A36002129 Sessions formatives del servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Arnau de 

Vilanova
2.500,00 Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

JANSSEN-CILAG SA A28925899 Programa de Formació de Malalties Hematològiques 2021 6.800,00 Nutrició, Metabolisme i Estrès Oxidatiu
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Imports pagats

Entitat NIF Descripció Import pagat Àrea de recerca

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA 
IRBLLEIDA

G25314394 Pint of Science 300,00
-

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA 
IRBLLEIDA

G25314394 Contracte de servei de software com servei SaaS (Software as a Service) 95,97
-

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA 
IRBLLEIDA

G25314394 Acord de traspàs de fons contracte Ramón y Cajal 85.000,00
-
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Sense import

Entitat NIF Àrea de recerca

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA 
IRBLLEIDA; UNIVERSITAT DE LLEIDA; GESTIO 
DE SERVEIS SANITARIS (HSM); CENTRE DE 
RECERCA EN AGROTECNOLOGIA

G25314394, 
Q7550001G, 
Q7555308A, 
G25628926

PLICAT Plataforma Lipidòmica de Catalunya

-

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA 
IRBLLEIDA

G25314394 Contracte de cessió d'equipament de farmacocinètica
-

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SAU A28289247 OT Contracte de prestació de serveis a Merck SLU per refer determinacions a RAS BRAF Càncer

ZIMMER BIOMET SPAIN SL B29060381 Supply of free of charge instruments for use on anatomical specimens for the 
workshops

Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

CONSORCI DE SERVEIS UNIVERSITARIS DE 
CATALUNYA

Q5856253I Conveni entre IRBLLEIDA I CSUC sobre el tractament de dades en el Portal de la 
Recerca de Catalunya

-

DISTRIBUIDORES AUTOMATICOS VENDING SL B08378911 Instal·lació i explotació de les màquines automàtiques d'aliments i begudes tipus 
vending

-

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA 
DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU

G60136934 Projecte d'investigació en la tècnica Oppium Altres línies

ABBOTT LABORATORIES SA A08099681 Estudi dels canvis en la unió neuromuscular en ratolins sotmesos a Dieta_NMJ Neurociències
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA

G60594009 Conveni de col·laboració en el Projecte AECC
-

FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL 
D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA

G60594009 Addenda al conveni de col·laboració en el Projecte AECC per ampliar el període de 
vigència

-

FUNDACIO LA MARATO DE TV3 G61209706 Visites de la ciutadania a les instal·lacions -

Descripció
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Addicionalment, tal i com s’explica en la Nota 6 de la memòria, l’equipament científic i 
administratiu de la Fundació es troba ubicat en immobles cedits a títol gratuït per la 
Universitat de Lleida, segons el conveni de col·laboració signat entre les parts el 23 de 
setembre de 2011. 
 
Els imports dels presents comptes anuals s’expressen en euros; en cas contrari es mencionarà 
explícitament. 
 
 
2. – Bases de presentació dels comptes anuals 
 

a) Imatge fidel 

Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació i es 
presenten d'acord amb el Reial Decret 1514/2007 pel qual s'aprova el Pla General de 
Comptabilitat i el Decret 259/2008 de 23 de desembre (modificat pel Decret 125/2010, de 
14 de setembre) pel qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, de manera que mostren 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, així com 
la veracitat dels fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu. 

 
No hi ha raons excepcionals per les que, per mostrar la imatge fidel, no s’hagin aplicat 
disposicions legals en matèria comptable. 
 
Aquests comptes anuals, que han estat formulats per la presidència del Patronat, es 
sotmetran a l'aprovació del Patronat de la Fundació i s’estima que seran aprovats sense cap 
modificació. Els comptes anuals de l’exercici 2019 van ser aprovats pel Patronat en termini, 
segons els articles 40.3 i 40.5 del RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i 
extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19, modificat pel RDL 
19/2020, de 26 de maig. 
 
El marc normatiu és l’establert en: 

 
 El Pla General de Comptabilitat aprovat pel RD 1514/2007 i les seves adaptacions 

sectorials, així com les modificacions introduïdes pel RD 1159/2010. 
 El Pla General de Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de 
desembre (modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre). 

 Les normes d’obligat compliment aprovades per l’Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas en el desenvolupament del Pla General de Comptabilitat i les seves normes 
complementàries. 
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 La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 
persones jurídiques (modificada en part per la Llei 7/2012, del 15 de juny). 

 Les instruccions conjuntes de la Intervenció General, la DG de Pressupostos i la DG del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de 15 de juliol de 2009, sobre alguns aspectes 
pressupostaris i comptables de determinades entitats del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya. 

 La resta de normativa espanyola que resulti d’aplicació. 
 

b) Principis comptables no obligatoris aplicats 
No s'han aplicat principis comptables no obligatoris. Addicionalment, la presidència del 
Patronat ha formulat els presents comptes anuals tenint en consideració la totalitat dels 
principis i normes comptables d'aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els 
esmentats comptes anuals. No existeix cap principi comptable que, essent obligatori, hagi 
deixat d'aplicar-se. 
 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
La Fundació ha elaborat els seus comptes anuals sota el principi d’empresa en 
funcionament, tenint en consideració la situació de l’exercici 2020 i la situació actual 
derivada de la pandèmia mundial arran del Covid-19, així com els seus possibles efectes en 
l’economia en general i en la Fundació en particular, no existint risc de continuïtat en la seva 
activitat. 

La Fundació  ha dut a terme la implementació de totes les mesures de prevenció 
recomanades per les autoritats sanitàries per garantir la salut dels treballadors i, d’acord 
amb la normativa que li és d’aplicació, en la present memòria es detalla l’impacte, de 
manera indirecta o induït en els ingressos i en les despeses de l’entitat, com a conseqüència 
de les noves necessitats de despesa de caràcter social o econòmic inicialment no previstes 
provocades per la pandèmia per Covid-19 (veure Nota 23). 

En l'elaboració dels comptes anuals adjunts s'han utilitzat estimacions realitzades per la 
presidència del Patronat per valorar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 
compromisos que figuren registrats en ells. Bàsicament aquestes estimacions es refereixen a 
la vida útil dels actius intangibles i materials (Nota 4.a i Nota 4.b), així com en relació a la 
cobrabilitat dels saldos pendents amb clients en aquells casos en que existeixin 
controvèrsies a resoldre o litigis en curs. 
 
Tot i que aquestes estimacions s'han realitzat sobre la base de la millor informació 
disponible al tancament de l'exercici 2020, és possible que esdeveniments que puguin tenir 
lloc en el futur obliguin a modificar-les (a l'alça o a la baixa) en els propers exercicis, el que 
es realitzaria, si s’escau, de forma prospectiva. 
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d)  Comparació de la informació 
Als efectes de l’obligació establerta en l’article 35.6 del Codi de Comerç i als efectes derivats 
de l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat, el balanç de situació, 
el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos 
d’efectiu de l’exercici 2020 recullen, a efectes comparatius, les xifres corresponents a 
l’exercici anterior, sense que s’hagin produït reclassificacions ni canvis respecte a les xifres 
que figuraven en els comptes anuals de l’exercici anterior. 

Així mateix, la informació que conté la present memòria referida a l’exercici 2020 es 
presenta a efectes comparatius amb la informació de l’exercici 2019. 

e)  Agrupació de partides  
Ens els presents comptes anuals no s’inclou cap partida que hagi estat objecte d'agrupació 
en el balanç de situació, en el compte de pèrdues i guanys, en l'estat de canvis en el 
patrimoni net o en l’estat de fluxos d’efectiu. 

f) Elements recollits en diverses partides 
No es presenten elements patrimonials registrats en dos o més partides del balanç de situació. 
Els crèdits i deutes es recullen en comptes d’actiu i passiu corrent per l’import dels venciments 
iguals o inferiors a dotze mesos. Els venciments superiors a aquest període apareixen en 
comptes d’actiu i passiu no corrent. 
 
g) Canvis en criteris comptables 
 
Durant l’exercici 2020 no s’han produït canvis de criteris comptables significatius respecte a 
l’exercici 2019. 
 

h) Correcció d’errors 

 
En l’elaboració dels comptes anuals adjunts no s’ha detectat cap error significatiu que hagi 
suposat la reexpressió dels imports inclosos en els comptes anuals de l’exercici 2019. Així 
mateix, en aquests comptes anuals no s’inclouen ajustos per correccions d’errors comptables 
haguts en exercicis anteriors. 
 

i) Importància relativa 

A l’hora de determinar la informació a desglossar en la present memòria sobre les diferents 
partides dels estats financers o altres assumptes, la presidència del Patronat, d’acord amb el 
Marc Conceptual del Pla General de Comptabilitat, ha tingut en compte la importància relativa 
en relació als comptes anuals de l’exercici 2020. 
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3. – Aplicació de resultats 
 
La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici formulada per la presidència del Patronat i que 
serà sotmesa a l’aprovació dels membres del Patronat de la Fundació és la següent: 
 

2020 2019

Base de repartiment
Excedent de l'exercici (negatiu) (22.229,94) (115.835,72)
TOTAL BASE DE REPARTIMENT (22.229,94) (115.835,72)

Aplicació
Romanent (22.229,94) (115.835,72)
TOTAL APLICACIÓ (22.229,94) (115.835,72)  

 
 

4. – Normes de registre i valoració 
 
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels 
comptes anuals de l’exercici 2020, d’acord amb les establertes pel Pla General de Comptabilitat 
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
han estat les següents: 
 
a) Immobilitzat intangible 
 
Com a norma general, l'immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu preu d'adquisició o 
cost de producció. Posteriorment es valora al seu cost minorat per la corresponent 
amortització acumulada i, si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. 
 
Aplicacions informàtiques 
 
Les aplicacions informàtiques es valoren pels costos incorreguts en l’adquisició i 
desenvolupament de software, incloent-se en aquest epígraf les despeses de desenvolupament 
de les pàgines web sempre que estigui prevista la seva utilització durant diversos anys. Les 
despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques es registren al compte de pèrdues i 
guanys de l’exercici en el que es produeixen. 
 
La Fundació amortitza l'immobilitzat intangible seguint el mètode lineal, aplicant 
percentatges d'amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil estimada. La 
Fundació amortitza les aplicacions informàtiques en un termini de 3 anys. 
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A data de tancament de cada exercici, la Fundació avalua l’existència d’indicis de deteriorament 
dels elements d’immobilitzat intangible. Si existeixen aquests indicis, es compara el valor en 
llibres de cadascun dels elements d’immobilitzat intangible amb el seu valor recuperable, 
essent aquest últim el major entre el seu valor raonable menys el cost de venda i el valor d’ús. 
 
 
 
b) Immobilitzat material 
 
Com a norma general, l'immobilitzat material es troba valorat inicialment al preu 
d'adquisició, així com la millor estimació del valor actual de l’import contingent; no obstant, 
els pagaments contingents que depenen de magnituds relacionades amb el 
desenvolupament de l’activitat es comptabilitzen com una despesa en el compte de pèrdues 
i guanys a mesura que s’incorren. 
 
Posteriorment, es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, 
si s’escau, per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat. 
 
Les quantitats lliurades a compte d'adquisicions futures de béns de l'immobilitzat material 
es registren en l'actiu i els ajustos que sorgeixin per l'actualització del valor de l'actiu 
associat a la bestreta donen lloc al reconeixement d'ingressos financers, conforme es 
meriten. A aquest efecte s'utilitza el tipus d'interès incremental del proveïdor existent en el 
moment inicial, és a dir, el tipus d'interès al qual el proveïdor podria finançar-se en 
condicions equivalents a les que resulten de l'import rebut, que no serà objecte de 
modificació en posteriors exercicis. Quan es tracti de bestretes amb venciment no superior a 
un any i l'efecte financer no sigui significatiu, no caldrà dur a terme cap tipus d'actualització. 
 
Per aquells elements amb un període de construcció superior a un any, s’inclouen, com a 
més valor de l’element en qüestió, els interessos financers relacionats amb el finançament 
exterior específic. 
 
Les despeses de conservació, manteniment i reparació dels diferents elements que 
componen l'immobilitzat material s'imputen al compte de pèrdues i guanys de l'exercici en 
què es produeixen. Per contra, els imports invertits en millores que contribueixen a 
augmentar la capacitat o eficiència o a allargar la vida útil d'aquests béns es registren com a 
major cost dels mateixos. En cap cas s'han capitalitzat els costos financers derivats de 
l'adquisició d'elements d'immobilitzat material. 
 
La Fundació no té compromisos de desmantellament, retirada o rehabilitació per als seus 
béns d'actiu. Per això no s'han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura 
d'aquestes obligacions de futur. 
 
Els treballs efectuats per la Fundació per al seu immobilitzat es valoren a cost de producció, 
incloent el cost extern de materials. 
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La Fundació amortitza l'immobilitzat material seguint el mètode lineal, aplicant percentatges 
d'amortització anual calculats en funció dels anys de vida útil estimada dels respectius béns, 
segons el detall següent: 
 

Epígraf
Percentatges 

d'amortització

Instal·lacions tècniques 12%
Maquinària 4%
Utillatge 30%
Mobiliari 10%
Equips per a processament d'informació 25%
Altre inmobilitzat 15%

 
 

A data de tancament de cada exercici, la Fundació avalua l’existència d’indicis de deteriorament 
dels elements d’immobilitzat. Si existeixen aquests indicis, es compara el valor en llibres de 
cadascun dels elements d’immobilitzat amb el seu valor recuperable, essent aquest últim el 
major entre el seu valor raonable menys el cost de venda i el valor d’ús. 

 

c) Béns integrants del patrimoni cultural 
 
La Fundació no disposa de béns integrants del patrimoni cultural.  
 
d) Inversions immobiliàries 
 
La Fundació classifica com a inversions immobiliàries aquells actius no corrents que siguin 
immobles i que té per obtenir rendes, plusvàlues o totes dues, en lloc de per al seu ús en la 
producció o subministraments de béns o serveis, o bé, per a fins administratius, o la seva 
venda en el curs ordinari de les operacions, així com aquells terrenys i edificis els usos futurs 
dels quals no estiguin determinats en el moment de la seva incorporació al patrimoni de la 
Fundació. 
 
Per a la valoració de les inversions immobiliàries, s'utilitzen els criteris de l'immobilitzat 
material per als terrenys i construccions, sent els següents: 
 

 Els solars sense edificar es valoren pel seu preu d'adquisició més les despeses de 
condicionament, les d'enderroc, les despeses d'inspecció i aixecament de plànols 
quan s'efectuen amb caràcter previ a la seva adquisició, així com, l'estimació inicial 
del valor actual dels les obligacions presents derivades dels costos de rehabilitació 
del solar. 
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 Les construccions es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció incloses 
aquelles instal·lacions i elements que tenen caràcter de permanència, per les taxes 
inherents a la construcció i els honoraris facultatius de projecte i direcció d'obra. 
  

L'amortització dels elements de les inversions immobiliàries es realitza, des del moment en 
què estan disponibles per la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva 
vida útil estimada. 
 
A 31 de desembre de 2020, la Fundació no té inversions immobiliàries en el seu balanç de 
situació. 
 

 
e) Arrendaments 
 
Els arrendaments es classificaran com arrendaments financers  sempre que de les condicions 
dels mateixos es dedueixi que es transfereixen a l’arrendatari substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. La resta d’arrendaments es 
classificaran com arrendaments operatius. 
 
Arrendaments financers 
 
No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer que tingués vigència 
durant l’exercici. 
 
Arrendaments operatius 
 
En les operacions d’arrendament operatiu en les que la Fundació actua com a arrendadora, els 
ingressos i despeses derivades es carreguen al compte de pèrdues i guanys en l'exercici en què 
es meriten. 
  
Així mateix, el cost d'adquisició del bé arrendat es presenta en el balanç conforme a la seva 
naturalesa, incrementat per l'import dels costos del contracte directament imputables, els 
quals es reconeixen com a despesa en el termini del contracte, aplicant el mateix criteri utilitzat 
per al reconeixement dels ingressos de l'arrendament. 
 
En les operacions d’arrendament operatiu en les que la Fundació actua com a arrendatària, les 
despeses derivades dels acords d'arrendament operatiu es carreguen al compte de pèrdues i 
guanys en l'exercici en què es meriten. 
 
Qualsevol cobrament o pagament que pogués realitzar en contractar un arrendament operatiu, 
s'ha de tractar com un cobrament o pagament anticipat que s'imputarà a resultats al llarg del 
període de l'arrendament, a mesura que se cedeixin o rebin els beneficis de l'actiu arrendat. 
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f) Permutes 
 
En les permutes de caràcter comercial, es valora l'immobilitzat material rebut pel valor 
raonable de l'actiu lliurat més les contrapartides monetàries que s'hagin lliurat a canvi, 
llevat que es tingui una evidència més clara del valor raonable de l'actiu rebut i amb el límit 
d’aquest últim. 
 
Es considera una permuta de caràcter comercial quan: 
 
- El risc, calendari i import dels fluxos d'efectiu de l'immobilitzat rebut difereix de la 
configuració dels fluxos d'efectiu de l'actiu lliurat; o 
 
- El valor actual dels fluxos d'efectiu després d'impostos de les activitats de la Fundació 
afectades per la permuta, es veu modificat com a conseqüència de la permuta. 
 
La Fundació no ha efectuat en l'exercici cap permuta de caràcter comercial ni no comercial. 

 
g) Instruments financers  

 
La Fundació té registrats en el capítol d'instruments financers, aquells contractes que 
donen lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o a un 
instrument de patrimoni en una altra entitat. Es consideren, per tant instruments financers, 
els següents: 
 

1) Actius financers: 
 
- Efectiu i altres actius líquids equivalents. 
 
- Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos. 
 
- Crèdits a tercers: com ara els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits de la 
venda d'actius no corrents. 
 
- Valors representatius de deute d'altres empreses adquirits: com ara les obligacions, bons i 
pagarés. 
 
- Instruments de patrimoni d'altres empreses adquirits: accions, participacions en institucions 
d'inversió col·lectiva i altres instruments de patrimoni. 
 
- Derivats amb valoració favorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes 
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini. 
 
- Altres actius financers: com ara dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al personal, 
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fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits sobre instruments 
de patrimoni propi. 
 
2) Passius financers: 
 
- Dèbits per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos. 
 
- Deutes amb entitats de crèdit. 
 
- Obligacions i altres valors negociables emesos: com ara bons i pagarés. 
 
- Derivats amb valoració desfavorable per a l'empresa: entre ells, futurs, opcions, permutes 
financeres i compravenda de moneda estrangera a termini. 
 
- Deutes amb característiques especials. 
 
- Altres passius financers: deutes amb tercers, com ara els préstecs i crèdits financers rebuts de 
persones o empreses que no siguin entitats de crèdit inclosos els sorgits en la compra d'actius 
no corrents, fiances i dipòsits rebuts i desemborsaments exigits per tercers sobre 
participacions. 
 
3) Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s'inclouen dins dels fons 
propis, tal com les accions ordinàries emeses. 

 

Inversions financeres- 

Els actius financers de la Fundació es classifiquen en les següents categories: 

a) Préstecs i partides a cobrar: actius financers originats en la venda de béns o en la 
prestació de serveis per operacions de tràfic de l'entitat, o els que no tenint un 
origen comercial, no són instruments de patrimoni ni derivats i els cobraments són 
de quantia fixa o determinable i no es negocien en un mercat actiu. 
 

b) Inversions mantingudes fins al venciment: valors representatius de deute, amb data 
de venciment fixada i cobrament de quantia determinable, que es negocien en un 
mercat actiu i sobre els que la Fundació manifesta la seva intenció i capacitat per 
conservar-los en el seu poder fins a la data del seu venciment. 
 

Valoració inicial – 

 Els actius financers es registren inicialment al valor raonable de la contraprestació lliurada 
més els costos de la transacció que siguin directament atribuïbles. 
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Valoració posterior –  

 Els préstecs i partides i les inversions mantingudes fins al venciment a es valoren pel seu cost 
amortitzat. 
 

 Almenys al tancament de l'exercici, la Fundació realitza un test de deteriorament per als 
actius financers que no estan registrats a valor raonable. Es considera que existeix evidència 
objectiva de deteriorament si el valor recuperable de l'actiu financer és inferior al seu valor 
en llibres. Quan es produeix, el registre d'aquest deteriorament es registra en el compte de 
pèrdues i guanys. 

 
La Fundació dóna de baixa els actius financers quan expiren o s'han cedit els drets sobre els 
fluxos d'efectiu del corresponent actiu financer i s'han transferit substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la seva propietat. 

Efectiu i altres actius líquids equivalents- 
 
Sota aquest epígraf del balanç de situació adjunt es registra l'efectiu en caixa i bancs, 
dipòsits a la vista i altres inversions a curt termini d'alta liquiditat que són ràpidament 
realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis en el seu valor. 
 

Passius financers- 

Són passius financers aquells dèbits i partides a pagar que té la Fundació i que s'han originat 
en la compra de béns i serveis per operacions de tràfic de l'entitat, o també aquells que 
sense tenir un origen comercial, no poden ser considerats com a instruments financers 
derivats. 
 
Els préstecs, obligacions i similars, quan n'hi hagi, s'han de registrar inicialment per l'import 
rebut, net de costos incorreguts en la transacció. Les despeses financeres, incloses les 
primes a pagar en la liquidació o el reemborsament i els costos de transacció, es 
comptabilitzarien en el compte de pèrdues i guanys segons el criteri de meritament 
utilitzant el mètode de la taxa d'interès efectiu. L'import meritat i no liquidat s'afegiria a 
l'import en llibres de l'instrument en la mesura en què no es liquidessin en el període en què 
es produïssin. 
 
Els dèbits i partides a pagar es valoren inicialment al valor raonable de la contraprestació 
rebuda, ajustada pels costos de la transacció directament atribuïbles. Amb posterioritat, els 
esmentats passius es valoren d'acord amb el seu cost amortitzat utilitzant el mètode de la 
taxa d’interès efectiu. 
 
La Fundació dóna de baixa els passius financers quan s'extingeixen les obligacions que els 
han generat. 
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Instruments financers derivats i comptabilització de cobertures- 
La Fundació no té instruments financers derivats ni contractes de cobertura de risc en la 
variació del tipus de canvi ni de tipus d’interès. 
 

Instruments financers compostos- 
La Fundació no té instruments financers compostos com poden ser l’emissió de bons 
bescanviables. 
 
h) Cobertures comptables 
 
En les cobertures del valor raonable, els canvis de valor de l'instrument de cobertura i de la 
partida coberta atribuïbles al risc cobert es reconeixerien en el compte de pèrdues i guanys.  
 
La part del guany o la pèrdua de l'instrument de cobertura dels fluxos d'efectiu es 
reconeixeria transitòriament en el patrimoni net i s'imputaria al compte de pèrdues i 
guanys en l'exercici o exercicis en què l'operació coberta prevista afecti al resultat llevat que 
la cobertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d'un 
actiu o passiu no financer; en aquest cas els import registrats en el patrimoni net s’inclourien 
en el cost de l'actiu o passiu quan és adquirit o assumit. 
 
Les operacions de cobertura d'inversions netes en negocis a l'estranger en societats 
dependents, multigrup i associades, es tractarien com cobertures de valor raonable pel 
component de tipus de canvi. 
 
La Fundació no té cobertures comptables. 
 

i) Existències 

Al tancament de l’exercici, els materials fungibles susceptibles de ser inventariats resulten 
irrellevants i, per tant, totes les compres s’han considerat consumides en el mateix exercici. 
D’acord amb aquest criteri, el balanç no inclou cap import en el capítol d’existències.  

 

j) Impost sobre beneficis 

La Fundació es troba exempta de l’impost sobre beneficis. 
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k) Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri de meritament, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència 
del moment en què es produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva. Aquests 
ingressos es valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, deduïts descomptes i 
impostos.  
 
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en què s'han 
transferit al comprador els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé 
venut, no mantenint la gestió corrent sobre l'esmentat bé, ni retenint el control efectiu 
sobre el mateix. 
 
Pel que fa als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau 
de realització de la prestació a la data de balanç, sempre i quan el resultat de la transacció 
pugui ser estimat amb fiabilitat. 

 
Els interessos rebuts d'actius financers es reconeixen utilitzant el mètode del tipus d'interès 
efectiu. En qualsevol cas, els interessos meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició 
es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. 
 
l) Provisions i contingències 
 
La Presidència del Patronat, en la formulació dels comptes anuals, diferencia entre: 
  
a) Provisions: saldos creditors que cobreixen obligacions actuals derivades de successos 
passats, la cancel·lació dels quals és probable que origini una sortida de recursos, però que 
resulten indeterminats en quant al seu import i / o moment de cancel·lació. 
 
b) Passius contingents: obligacions possibles sorgides com a conseqüència de successos 
passats, la materialització futura dels quals està condicionada a que passi, o no, un o més 
esdeveniments futurs independents de la voluntat de la Fundació. 
  
Els comptes anuals recullen totes les provisions respecte a les que s'estima que la 
probabilitat que s'hagi d'atendre l'obligació és major que en cas contrari. Els passius 
contingents no es reconeixen en els comptes anuals, sinó que s'informa sobre els mateixos 
en les notes de la memòria, en la mesura que no siguin considerats com remots.  
 
Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de l'import necessari 
per a cancel·lar o transferir l'obligació, tenint en compte la informació disponible sobre el 
succés i les seves conseqüències, i registrant els ajustos que sorgeixin per l'actualització 
d'aquestes provisions com una despesa financera conforme es va meritant. 
 



 

24 
 

 La compensació a rebre d'un tercer en el moment de liquidar l'obligació, sempre que no hi 
hagi dubtes que aquest reemborsament serà percebut, es registra com un actiu, excepte en 
el cas que existeixi un vincle legal pel qual s'hagi exterioritzat part del risc, i en virtut del qual 
la Fundació no estigui obligada a respondre; en aquesta situació, la compensació es tindrà en 
compte per estimar l'import pel qual, si s’escau, figurarà la corresponent provisió. 
 
ll) Subvencions 

Per a la comptabilització de les subvencions rebudes, la Fundació segueix els criteris 
següents: 
  
a) Subvencions de capital no reintegrables: es valoren pel valor raonable de l'import o el bé 
concedit, en funció de si són de caràcter monetari o no, i s'imputen a resultats en proporció 
a la dotació a l'amortització efectuada en el període per als elements subvencionats o, si 
s’escau, quan es produeixi la seva alienació o correcció valorativa per deteriorament, amb 
excepció de les rebudes de socis o propietaris que es registren directament en els fons 
propis i no constitueixen cap ingrés. 
  
b) Subvencions de caràcter reintegrable: mentre tenen el caràcter de reintegrables es 
comptabilitzen com passius. 
  
c) Subvencions d'explotació: s’abonen a resultats en el moment en què es concedeixen, 
excepte si es destinen a finançar dèficit d'explotació d'exercicis futurs; en aquest cas 
s'imputaran en aquests exercicis. Si es concedeixen per a finançar despeses específiques, la 
imputació es realitzarà a mesura que es meritin les despeses finançades. 
 
m) Criteris empleats per al registre i valoració de les despeses de personal 
 
Per al cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donarien lloc 
a un passiu per retribucions a llarg termini al personal quan, al tancament de l'exercici, 
figurin contribucions meritades no satisfetes. 
 
L'import que es reconeixeria com a provisió per retribucions al personal a llarg termini és la 
diferència entre el valor actual de les retribucions compromeses i el valor raonable dels 
eventuals actius afectes als compromisos amb què es liquidaran les obligacions. 
 
Excepte en el cas de causa justificada, les societats estan obligades a indemnitzar els seus 
empleats quan cessen en els seus serveis. 
 
Davant l'absència de qualsevol necessitat previsible d'acabament anormal del treball i donat 
que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament del 
serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixin, es carreguen a despeses en el 
moment en què es pren la decisió d'efectuar l'acomiadament. 
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En els comptes anuals adjunts no s'ha registrat cap provisió per indemnitzacions a empleats, 
ja que no estan previstes situacions d'aquesta naturalesa. 
 
 
 
n) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
 
Es consideren actius de naturalesa mediambiental els béns que són utilitzats de forma 
duradora en l'activitat de la Fundació, la finalitat principal dels quals és la minimització de 
l'impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, incloent la reducció o 
eliminació de la contaminació futura. 
 
Degut a la seva naturalesa, l’activitat de la Fundació no té un impacte mediambiental 
significatiu.  
 

o) Transaccions en moneda estrangera 

No existeixen saldos representatius de crèdits o deutes en moneda estrangera en el balanç de 
situació que s’inclou en els presents comptes anuals ni s’han realitzat operacions significatives 
en moneda estrangera. 

 
p) Transaccions amb vinculades 
 
Les operacions entre entitats del mateix grup, amb independència del 
grau de vinculació, es comptabilitzen d'acord amb les normes generals. Els elements objecte 
de les transaccions que es realitzin es comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor 
raonable. La valoració posterior s'ha de fer d'acord amb el que preveuen les normes 
particulars pels comptes que corresponguin. 
 
Aquesta norma de valoració afecta les parts vinculades que s'expliciten en la Norma de 
registre i valoració 21 ª del Pla General de Comptabilitat. En aquest sentit: 
 
a) S'entén que una Entitat forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades per 
una relació de control, directa o indirecta, anàloga a la que preveu l'article 42 del 
Codi de Comerç, o quan les empreses estiguin controlades per qualsevol mitjà per 
una o diverses persones jurídiques que actuïn conjuntament o es trobin sota direcció 
única per acords o clàusules estatutàries. 
 
b) S'entén que una Entitat és associada quan, sense que es tracti d'una empresa del 
grup en el sentit assenyalat, l'empresa o les persones físiques dominants exerceixin sobre 
aquesta empresa associada una influència significativa. 
 
c) Una part es considera vinculada a una altra quan una d'elles exerceix o té la possibilitat 
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d'exercir directament o indirectament o en virtut de pactes o acords entre accionistes o 
partícips, el control sobre una altra o una influència significativa en la presa de decisions 
financeres i d'explotació de l'altra. 
 
Es consideren parts vinculades a la Fundació, addicionalment a les entitats del grup, 
associades i multigrup, a les persones físiques que posseeixin directament o indirectament 
alguna participació en els drets de vot de la Fundació, o en la seva dominant, de manera que 
els permeti exercir sobre una o altra una influència significativa, així com als seus familiars 
pròxims, el personal clau de la Fundació o de la seva dominant (persones físiques amb 
autoritat i responsabilitat sobre la planificació, direcció i control de les activitats de 
l'empresa, ja sigui directament o indirectament), entre la qual s'inclouen els membres del 
Patronat, amb els seus familiars propers, així com a les entitats sobre les quals les persones 
esmentades anteriorment puguin exercir una influència significativa. 
 
La Fundació realitza totes les seves operacions amb vinculades a valors de mercat. 
Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats per la qual 
cosa el Patronat considera que no existeixen riscos significatius per aquest aspecte dels que 
es puguin derivar passius de consideració en el futur. 
 
q) Combinacions de negocis 
 
En la data d'adquisició, els actius identificables adquirits i els passius assumits es 
registrarien, amb caràcter general, pel seu valor raonable sempre que aquest valor raonable 
pugui ser mesurat amb suficient fiabilitat. 
 
Durant l'exercici 2020, la Fundació no ha tingut combinacions de negocis. 
 
 
r) Negocis conjunts 
 
La Fundació reconeixeria en el seu balanç i en el seu compte de pèrdues i guanys la part 
proporcional que li correspongués, en funció del percentatge de participació, dels actius, 
passius, despeses i ingressos en què s’hagin pogut incórrer pel negoci conjunt. 
 
Així mateix, en l'estat de canvis en el patrimoni net de la Fundació estarien integrats 
igualment la part proporcional dels imports de les partides del negoci conjunt que li 
correspongués en funció del percentatge de participació. 
 
S'eliminarien els resultats no realitzats que existissin per transaccions amb els negocis 
conjunts, en proporció a la participació que correspongués a aquesta entitat. Igualment 
serien objecte d'eliminació els imports d'actius, passius, ingressos, despeses i fluxos 
d'efectiu recíprocs. 
 
Durant l'exercici 2020, la Fundació no té negocis conjunts. 
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s) Actius no corrents mantinguts per la venda 
 
Es registren en aquest apartat els actius en què el seu valor comptable es recuperarà 
fonamentalment a través de la venda, i sempre que compleixin els següents requisits: 
 
 l'actiu ha d'estar disponible en les seves condicions actuals per a la venda 

immediata, i  
 

 la seva venda ha de ser altament probable, ja sigui perquè es tingui un pla per 
vendre l'actiu i s'hagi iniciat un programa per trobar comprador, que 
la venda de l'actiu s'ha de negociar a un preu adequat en relació amb el seu 
valor raonable actual i que s'espera completar la venda dins de l'any 
següent. És improbable que hi hagi canvis significatius en el mateix o que 
hagi de ser retirat. 

 
En el moment de la seva classificació en aquesta categoria, es valoren  pel menor entre el 
seu valor comptable i el seu valor raonable menys els costos de venda. 
 
La Fundació no té comptabilitzats elements classificats com "Actius no corrents 
mantinguts per a la venda” al tancament de l'exercici. 
 
t) Operacions interrompudes 
 
La Fundació reconeix com a tals els components que han estat alienats o classificats com 
mantinguts per a la venda i compleixen alguna de les següents característiques: 
 
a) Representen una línia de negoci o una àrea geogràfica de l'explotació. 
 
b) Formen part d'un pla individual i coordinat d'alienació. 
 
c) És una empresa dependent adquirida exclusivament amb la finalitat de vendre-la. 
 
Els ingressos i despeses relacionades amb les esmentades operacions es valoraran i 
reconeixeran segons la naturalesa de cadascun de les esmentades despeses i ingressos, 
classificant-se de forma separada en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Durant l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2020, la Fundació no ha tingut 
operacions interrompudes. 
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5. – Immobilitzat intangible 
 
El moviment hagut en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2020 i 2019 ha 
estat el següent: 
 
Exercici 2020 

Cost

Aplicacions informàtiques 317.408,84 11.111,94 (1.820,00) 326.700,78
Total cost 317.408,84 11.111,94 (1.820,00) 326.700,78

BaixesSaldo inicial Addicions Saldo final

 
 

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (281.707,01) (15.556,69) 1.810,00 (295.453,70)
Total amortització acumulada (281.707,01) (15.556,69) 1.810,00 (295.453,70)

Saldo finalCancel·lacionsSaldo inicial Dotacions

 
 

Aplicacions informàtiques 35.701,83 31.247,08
Total valor net comptable 35.701,83 31.247,08

Valor net comptable total immobilitzat 
intangible Saldo inicial Saldo final

 
 
 
Exercici 2019 

 

Cost

Aplicacions informàtiques 278.899,43 38.509,41 317.408,84
Total cost 278.899,43 38.509,41 317.408,84

Saldo inicial Saldo finalAddicions

 
 

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques (276.177,06) (5.529,95) (281.707,01)
Total amortització acumulada (276.177,06) (5.529,95) (281.707,01)

Saldo inicial Dotacions Saldo final
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Aplicacions informàtiques 2.722,37 35.701,83
Total valor net comptable 2.722,37 35.701,83

Valor net comptable total immobilitzat 
intangible Saldo inicial Saldo final

 
 
 
Al tancament de l’exercici 2020, la Fundació té aplicacions informàtiques per valor de 
274.688,71 euros totalment amortitzades i que segueixen en ús. Al tancament de l’exercici 
anterior, aquest import era de 279.592,12 euros. 
 
6. – Immobilitzat material 
 
El moviment hagut en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2020 i 2019 ha 
estat el següent: 
 

Exercici 2020 

Cost

Instal·lacions tècniques 19.319,48 - - - 19.319,48
Maquinària 1.533,27 - - - 1.533,27
Utillatge 46.968,47 - - - 46.968,47
Mobiliari 277.561,66 54,81 - 124,90 277.741,37
Equips per a processament d'informació 436.624,81 33.469,01 (2.389,18) 143,50 467.848,14
Altre inmobilitzat 3.141.753,13 163.268,21 (54.810,88) (268,40) 3.249.942,06

Total cost 3.923.760,82 196.792,03 (57.200,06) - 4.063.352,79

Saldo inicial Addicions Saldo finalBaixes Traspassos

 

Amortització acumulada

Instal·lacions tècniques (16.912,12) (384,84) - - (17.296,96)
Maquinària (433,81) (59,76) - - (493,57)
Utillatge (46.968,47) - - - (46.968,47)
Mobiliari (170.995,76) (19.043,53) - (124,90) (190.164,19)
Equips per a processament d'informació (354.297,65) (40.087,36) 2.389,18 (143,50) (392.139,33)
Altre inmobilitzat (2.427.790,42) (186.785,95) 52.812,92 268,40 (2.561.495,05)

Total amortització acumulada (3.017.398,23) (246.361,44) 55.202,10 - (3.208.557,57)

Saldo inicial Dotacions Saldo finalCancel·lacions Traspassos
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Instal·lacions tècniques 2.407,36 2.022,52
Maquinària 1.099,46 1.039,70
Mobiliari 106.565,90 87.577,18
Equips per a processament d'informació 82.327,16 75.708,81
Altre inmobilitzat 713.962,71 688.447,01

Total valor net comptable 906.362,59 854.795,22

Valor net comptable total immobilitzat 
material Saldo inicial Saldo final

 
 

Exercici 2019 

Cost

Instal·lacions tècniques 19.319,48 - 19.319,48
Maquinària 1.533,27 - 1.533,27
Utillatge 46.968,47 - 46.968,47
Mobiliari 272.920,66 4.641,00 277.561,66
Equips per a processament d'informació 397.675,24 38.949,57 436.624,81
Altre inmobilitzat 2.935.427,53 206.325,60 3.141.753,13

Total cost 3.673.844,65 249.916,17 3.923.760,82

Saldo inicial Addicions Saldo final

 
 

Amortització acumulada

Instal·lacions tècniques (16.500,43) (411,69) (16.912,12)
Maquinària (374,05) (59,76) (433,81)
Utillatge (46.968,47) - (46.968,47)
Mobiliari (149.060,57) (21.935,19) (170.995,76)
Equips per a processament d'informació (314.195,86) (40.101,79) (354.297,65)
Altre inmobilitzat (2.243.760,94) (184.029,48) (2.427.790,42)

Total amortització acumulada (2.770.860,32) (246.537,91) (3.017.398,23)

Saldo inicial Dotacions Saldo final

 
 

Instal·lacions tècniques 2.819,05 2.407,36
Maquinària 1.159,22 1.099,46
Mobiliari 123.860,09 106.565,90
Equips per a processament d'informació 83.479,38 82.327,16
Altre inmobilitzat 691.666,59 713.962,71

Total valor net comptable 902.984,33 906.362,59

Valor net comptable total immobilitzat 
material Saldo inicial Saldo final

 
 

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019, la Fundació tenia elements d'immobilitzat material 
totalment amortitzats que seguien en ús, segons el detall següent: 
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31.12.2020 31.12.2019

Instal·lacions tècniques 16.112,32 16.201,88
Maquinària 39,27 39,27
Utillatge 46.968,47 46.968,47
Mobiliari 103.119,61 69.801,67
Equips per a processament d'informació 289.096,33 275.811,92
Altre inmobilitzat 1.987.712,59 1.930.305,50

Total valor net comptable 2.443.048,59 2.339.128,71

Descripció
Valor comptable (brut)

 
 
 
L’equipament científic i administratiu de la Fundació es troba ubicat en immobles cedits a 
títol gratuït per la Universitat de Lleida, segons el conveni de col·laboració signat entre les 
parts el 23 de setembre de 2011. 
 
La Fundació no té compromisos de desmantellament, retir o rehabilitació per als seus béns 
d’actiu. 
 
No s’han efectuat correccions valoratives per deteriorament ni s’han capitalitzat despeses 
financeres. 
 
Tots els elements estan afectes directament a les activitats pròpies de la Fundació. 
 
La totalitat dels actius inclosos en l’epígraf d’”immobilitzat material” estan lliures de 
càrregues i gravàmens. 
 
La política de la Fundació es formalitzar pòlisses d’assegurances per cobrir els possibles 
riscos que pugin tenir els diversos elements del seu immobilitzat material. Al tancament dels 
exercicis 2020 i 2019 no existia dèficit de cobertura algun relacionat amb aquests riscos. 
 

7. – Inversions financeres a curt termini  

 

El saldo d’aquests actius al 31 de desembre de 2020 i 2019 és el següent: 

 

Categories 31.12.2020 31.12.2019

Inversions mantingudes fins al venciment 1.900.000,00 2.400.000,00
Total 1.900.000,00 2.400.000,00

Crèdits, derivats i altres
Classes
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La totalitat de les inversions mantingudes fins al venciment, al 31 de desembre de 2020 i 
2019, corresponen a imposicions a termini fix en entitats financeres de solvència 
contrastada. 
 
En l’exercici 2020 s’han comptabilitzat ingressos financers per import de 166,09 euros que 
corresponen a interessos de les imposicions a termini i dels comptes corrents que disposa la 
Fundació; en l’exercici 2019, els ingressos financers derivats d’aquests conceptes van 
ascendir a 166,55 euros. 
 
Finalment, cal dir que la Fundació no ha tingut durant els exercicis 2020 i 2019, 
participacions en societats mercantils. 
 
Altra informació 
 
La Fundació és coneixedora de l’Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors, publicat al BOE el 8 de gener de 2004, pel qual 
s’aprova el codi de conducta de les entitats sense afany de lucre per a la realització 
d’inversions temporals. 
 
A efectes d’aquest codi de conducta, es consideren valors mobiliaris i instruments financers 
els compresos en l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors i les participacions en institucions 
d’inversió col·lectiva. 
 
La Fundació, a l’hora de seleccionar la realització d’inversions temporals, valora en tots els 
casos la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat que ofereixen les diverses alternatives 
d’inversió, tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests tres principis, segons les condicions 
de mercat existents en el moment de la contractació. 
 
Durant l’exercici 2020 i en l’anterior, la Fundació ha mantingut part dels seus excedents de 
tresoreria invertits en imposicions a termini fix en entitats financeres; aquestes inversions 
financers no comporten cap risc financer. 
 
 
8. – Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

 

El detall d’aquest epígraf del balanç de situació al 31 de desembre de 2020 i 2019 és com 
segueix: 

31.12.2020 31.12.2019

Deutors per prestació de serveis 744.256,70 975.846,00
Administracions Públiques, deutores (Nota 13.a) 6.774.424,92 4.891.989,49

Total 7.518.681,62 5.867.835,49  
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Al tancament dels exercicis 2020 i 2019, la Fundació no comptabilitza cap correcció valorativa 
per deteriorament d’aquests actius, donat que la Presidència del Patronat considera que no 
existeixen deterioraments en el valor dels mateixos. 

 

9. – Efectiu i altres actius líquids equivalents 

 

Corresponen, bàsicament, a saldos de lliure disposició mantinguts en entitats de crèdit, que 
meriten un tipus d’interès de mercat. 

 

10. – Patrimoni net i fons propis 

 

a) Fons propis 

El moviment dels comptes que componen els fons propis durant els exercicis 2020 i 2019 és el 
següent: 

 

Exercici 2020 

Fons dotacionals o fons socials 18.030,36 - - 18.030,36
Romanent 1.524.431,20 - (115.835,72) 1.408.595,48
Excedent de l'exercici (negatiu) (115.835,72) (22.229,94) 115.835,72 (22.229,94)

Total 1.426.625,84 (22.229,94) - 1.404.395,90

TraspassosSaldo inicial Disminucions Saldo final

 
 

Exercici 2019 

Fons dotacionals o fons socials 18.030,36 - - 18.030,36
Romanent 1.734.891,68 - (210.460,48) 1.524.431,20
Excedent de l'exercici (negatiu) (210.460,48) (115.835,72) 210.460,48 (115.835,72)

Total 1.542.461,56 (115.835,72) - 1.426.625,84

Saldo inicial Disminucions Traspassos Saldo final

 
 

Fons dotacional 
 
Correspon a la dotació inicial amb la qual fou constituïda la Fundació el 15 de setembre de 
1993. 
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Romanent 
 
Esta constituït pels excedents no repartits ni aplicats específicament a cap altre compte, 
després de l’aprovació dels comptes anuals i de la distribució de resultats. 
 

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
La informació sobre les subvencions, donacions i llegats rebuts per la Fundació, els quals 
formen part del patrimoni net, així com dels resultats imputats al compte de pèrdues i 
guanys procedents dels mateixos, és la següent: 
 
Exercici 2020 
 

Tipus Organisme Saldo inicial Addicions
Traspassos a 

resultats Traspassos
Regularitza-

cions
Imputació 
indirectes Saldo final

Subvencions de capital Entitats públiques i privades 307.095,63 243.821,73 (111.441,23) - 10.151,63 - 449.627,76
Donacions i llegats de capital Entitats privades 189.742,67 17.000,00 (70.587,45) 36.520,81 - (1.700,00) 170.976,03
Donacions i llegats d'explotació Entitats privades 900.887,47 473.304,78 (368.890,72) (36.520,81) - (43.256,46) 925.524,26

Total 1.397.725,77 734.126,51 (550.919,40) - 10.151,63 (44.956,46) 1.546.128,05

 
 
Exercici 2019 
 

Tipus Organisme Saldo inicial Addicions
Traspassos a 

resultats Traspassos
Regularitza-

cions
Imputació 
indirectes Saldo final

Subvencions de capital Entitats públiques i privades 311.012,89 67.358,15 (79.996,06) 8.720,65 - - 307.095,63
Donacions i llegats de capital Entitats privades 277.234,71 12.000,00 (73.951,32) 6.639,34 (31.980,06) (200,00) 189.742,67
Donacions i llegats d'explotació Entitats privades 1.052.203,63 402.645,12 (530.863,99) (15.359,99) 32.154,26 (39.891,56) 900.887,47

Total 1.640.451,23 482.003,27 (684.811,37) - 174,20 (40.091,56) 1.397.725,77

 
 
La Fundació inclou en aquest epígraf subvencions, donacions i llegats rebuts per al 
finançament de béns d’inversió, així com donacions i llegats no reintegrables que financen 
despeses d’explotació. En quant als primers, es van reconeixent com a ingrés en el compte 
de resultats segons la vida útil del bé finançat, mentre que en el cas dels segons, s’imputen a 
resultats a mesura en què es meriten les despeses dels projectes finançats. 
 
L’import total de les subvencions, donacions i llegats rebuts transferits a resultats durant 
l’exercici 2020 ha estat de 550.919,40 euros i de 684.811,37 euros en l’exercici 2019. La 
Fundació comptabilitza la imputació de les subvencions, donacions i llegats de capital en 
l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat” del compte de pèrdues i 
guanys adjunt per import de 182.028,68 euros en l’exercici 2020 i de 153.947,38 euros en 
l’exercici 2019. Pel que fa a la imputació de les donacions i llegats d’explotació s’inclou en la 
partida de “Donacions i altres ingressos per a activitats” de l’epígraf d’“Ingressos per les 
activitats” del compte de pèrdues i guanys (veure Nota 14.a). 
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El traspàs al resultat de l’exercici s’ha efectuat quan s’han complert les condicions de la 
subvenció o donació i, per tant, quan aquesta s’ha transformat en no reintegrable. 
 
La Fundació compleix amb els requisits legals i/o contractuals exigits pel manteniment de les 
subvencions de capital. 
 
Addicionalment, en els comptes de pèrdues i guanys dels exercicis 2020 i 2019, s’han 
reconegut subvencions i donacions d’explotació (veure Nota 14.a). 
 
Finalment, existeixen també subvencions i donacions atorgades, per import de 7.900.937,41 
euros al 31 de desembre de 2020 i de 4.776.714,53 euros al 31 de desembre de 2019, 
corresponents a projectes plurianuals i finançament de despeses que es meritaran en 
propers exercicis. Aquestes subvencions figuren comptabilitzades en el passiu corrent i no 
corrent del balanç de situació com a deutes transformables en subvencions (veure Nota 
11.a). 
 
 

11. – Deutes a llarg i curt termini 

 

El saldo dels comptes dels epígrafs “Deutes a llarg termini” i “Deutes a curt termini” al 
tancament dels exercicis 2020 i 2019 és el següent: 

 

Deutes a 
llarg termini

Deutes a 
llarg termini

Categories

Dèbits i partides a pagar 1.991.066,14 1.675,33 5.723.824,15 1.398.036,18 2.587,05 3.484.873,64
Total 1.991.066,14 1.675,33 5.723.824,15 1.398.036,18 2.587,05 3.484.873,64

31.12.2019

Deutes a curt termini

Altres

Deutes amb 
entitats de 

crèdit Altres

Classes

31.12.2020

Deutes a curt termini

AltresAltres

Deutes amb 
entitats de 

crèdit

 
 

a) Altres deutes 

 

El detall dels altres deutes, al tancament dels exercicis 2020 i 2019, és el següent: 
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Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini

Deutes transformables en subvencions 1.991.066,14 5.617.618,86 1.398.036,18 3.378.678,35
Subvencions rebudes pendents de transferir - 104.608,92 - 104.608,92
Fiances rebudes - 1.596,37 - 1.586,37

Total 1.991.066,14 5.723.824,15 1.398.036,18 3.484.873,64

31.12.201931.12.2020

 
 
Deutes transformables en subvencions 
 
Aquests deutes corresponen a subvencions i donacions atorgades, corresponents a 
projectes plurianuals i per al finançament de despeses que es meritaran en propers 
exercicis. Donat que els imports concedits estan subjectes a la realització d’uns determinats 
projectes i a la execució d’unes accions i despeses, la Fundació comptabilitza els mateixos 
com un passiu en el seu balanç de situació. 
 
El detall dels deutes transformables en subvencions, segons l’organisme que atorga la 
subvenció, és el següent: 

 

Llarg termini Curt termini Llarg termini Curt termini

Agència Gestió Ajuts Universitaris - 48.813,09 - 37.776,58
Diputació de Lleida - 580.146,16 - 571.095,64
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya - 441.383,47 95.678,88 405.713,84
Instituto de Salud Carlos III 1.717.460,14 2.409.959,51 991.822,30 1.186.087,33
Ministerio de Economía - CDTI - 448,40 - 448,40
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 14.410,28 9.000,00 8.096,13
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - - - 1.599,30
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 29.000,00 162.954,01 58.000,00 300.886,75
European Commission 4.276,00 510.438,25 - 317.692,28
European Research Council - 37.749,34 - -
Fundació La Marató de TV3 219.330,00 276.197,32 222.535,00 126.756,65
Asociación Española Contra el Cáncer 21.000,00 70.264,40 21.000,00 114.448,68
FEDER - 772.393,27 - -
Altres entitats privades diverses - 292.461,36 - 308.076,77

Total 1.991.066,14 5.617.618,86 1.398.036,18 3.378.678,35

Organisme
31.12.2020 31.12.2019

 
El venciment d’aquests deutes ve determinat pel període d’execució de les accions 
subvencionades, que s’haurà establert en les corresponents resolucions de concessió i, en el 
seu cas, en les modificacions de les mateixes per sol·licituds d’ampliació de terminis. No 
obstant, d’acord amb l’actual informació de la que disposa la Fundació, es poden establir els 
següents venciments a llarg termini per organisme: 
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Exercici 2020 
 

Organisme 2022 2023 2024 2025
Total llarg 

termini

Instituto de Salud Carlos III 767.278,14 646.082,00 223.100,00 81.000,00 1.717.460,14
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 29.000,00 - - - 29.000,00
European Commission 4.276,00 - - - 4.276,00
Fundació La Marató de TV3 153.205,00 66.125,00 - - 219.330,00
Asociación Española Contra el Cáncer 21.000,00 - - - 21.000,00

Total 974.759,14 712.207,00 223.100,00 81.000,00 1.991.066,14

 
Exercici 2019 
 

Organisme 2021 2022 2023 2024
Total llarg 

termini

Instituto de Salud Carlos III 527.126,30 241.596,00 142.100,00 81.000,00 991.822,30
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 9.000,00 - - - 9.000,00
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 29.000,00 29.000,00 - - 58.000,00
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya 95.678,88 - - - 95.678,88
Fundació La Marató de TV3 135.455,00 87.080,00 - - 222.535,00
Asociación Española Contra el Cáncer 21.000,00 - - - 21.000,00

Total 817.260,18 357.676,00 142.100,00 81.000,00 1.398.036,18

 
 
Subvencions rebudes pendents de transferir 

 

Aquest saldo correspon a bestretes de subvencions rebudes pendents de transferir als centres 
d’investigació copartícips de projectes investigadors dels que la Fundació és el centre 
coordinador. 

 

b) Deutes amb entitats de crèdit 

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019, la Fundació no tenia crèdits, préstecs, línies de 
descomptes comercial ni d’altre finançament concedit per entitats de crèdit. La totalitat del 
saldo creditor amb entitats de crèdit correspon a la disposició de les targetes de crèdit al 31 de 
desembre de 2020 i 2019. 

 

12. – Provisions a curt termini 
 
La Fundació comptabilitza, al tancament dels exercicis 2020 i 2019, una provisió en concepte 
de despeses pendents de realització per projectes en curs. El moviment d’aquesta provisió, 
durant els exercicis 2020 i 2019, ha estat el següent: 
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Exercici 2020 
 

Saldo inicial Addicions

Costos 
indirectes 
imputats Devolucions

Despeses 
realitzades Saldo final

Provisió per a les activitats 4.588.194,82 2.208.634,06 (325.646,05) (60.803,75) (1.280.946,22) 5.129.432,86

Total 4.588.194,82 2.208.634,06 (325.646,05) (60.803,75) (1.280.946,22) 5.129.432,86

 
 
Exercici 2019 
 

Saldo inicial Addicions

Costos 
indirectes 
imputats Devolucions

Despeses 
realitzades Saldo final

Provisió per a les activitats 4.014.681,39 2.414.558,01 (336.634,86) (39.742,36) (1.464.667,36) 4.588.194,82

Total 4.014.681,39 2.414.558,01 (336.634,86) (39.742,36) (1.464.667,36) 4.588.194,82

 
El moviment d’aquesta provisió es comptabilitza en la partida de “Pèrdues, deteriorament i 
variació de provisions per operacions de les activitats” de l’epígraf d’”Altres despeses 
d’explotació” del compte de pèrdues i guanys adjunt. A 31 de desembre de 2020, en aquesta 
mateixa partida, s’inclou també un import de 4.310,88 euros corresponent a una pèrdua per 
crèdits incobrables derivats de l’activitat. 
 
 
13. – Administracions Públiques i situació fiscal 

 
a) Saldos amb les Administracions Públiques 
 
La composició dels saldos corrents amb les Administracions Públiques al 31 de desembre de 
2020 i 2019 és la següent: 
 

Entitats públiques deutores per subvencions, convenis i altres ingressos 6.742.352,26 - 4.891.989,49 -
Hisenda Pública deutora / creditora per IVA 32.072,66 - - 23.620,06
Hisenda Pública creditora per IRPF - 104.172,56 - 109.797,70
Organismes de la Seguretat Social creditors - 71.526,95 - 75.821,17

Total 6.774.424,92 175.699,51 4.891.989,49 209.238,93

31.12.2020 31.12.2019
Saldos 

deutors
Saldos 

creditors
Saldos 

deutors
Saldos 

creditors

 

El detall de les subvencions i altres recursos procedents d’entitats públiques, pendents de 
cobrament al tancament dels exercicis 2020 i 2019, és el següent: 
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Denominació de l'entitat Concepte
Saldo 

31.12.2020
Saldo 

31.12.2019

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya Subvencions manteniment i projecte PERIS 351.377,90 856.887,08
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya Projectes PERIS coordinats 35.829,09 104.608,92
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya Subvenció despeses funcionament - 75.000,00
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya Aportació patró 189.129,18 -
Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya Subvenció despeses funcionament 8.333,32 4.174,00
Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya Projecte Plataforma Lipidiòmica Catalunya 625.000,00 -
Institut Català de la Salut Subvencions projectes diversos 73.244,80 -
Agència Gestió Ajuts Universitaris Ajuts 39.438,65 38.900,08
Diputació de Lleida Programa Post Mir i d'altres 1.997.519,15 1.510.144,72
Diputació de Lleida Subvencions per CREBA 734.900,00 520.000,00
Universitat de Lleida Prestació de serveis 157.204,00 -
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades Subvencions projectes diversos 114.196,00 294.014,00
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Subvencions projectes diversos - 9.000,00
Instituto de Salud Carlos III Subvencions projectes diversos 1.726.460,14 991.822,30
European Commission Subvencions projectes diversos 228.810,03 136.927,39
Fundació La Marató de TV3 Subvencions projectes diversos 420.910,00 349.285,00
Asociación EIT Health Spain Subvencions projectes diversos - 1.226,00
Centre de Recerca en Agrotecnologia Projecte Plataforma Lipidiòmica Catalunya 40.000,00 -

Total 6.742.352,26 4.891.989,49

 

 
b) Situació fiscal 
 
Impost sobre beneficis 
 
La Fundació està acollida als beneficis fiscals de la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats 
sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, d’acord amb la qual totes les 
seves rendes estan exemptes de l’impost sobre societats. 
 
Exercici 2020 
 

Ingressos Despeses Resultat
Exempció Llei 

49/2002

Prestacions de serveis 2.264.028,15 Article 6.4 i 7.3
Subvencions i donacions 3.536.362,13 Article 6.1
Ingressos accessoris 28.849,28 - 28.849,28 Article 6.4 i 7.11
Ingressos / despeses financeres 166,09 - 166,09 Article 6.2
Ingressos / despeses extraordinàries 35.764,08 (187,66) 35.576,42 Article 6.4 i 7.11

Total 5.865.169,73 (5.887.399,67) (22.229,94)

Identificació de l'exempció en els diferents tipus de rendes

(5.887.212,01) (86.821,73)
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Exercici 2019 
 

Ingressos Despeses Resultat
Exempció Llei 

49/2002

Prestacions de serveis 2.619.556,64 Article 6.4 i 7.3
Subvencions i donacions 3.634.725,03 Article 6.1
Ingressos accessoris 9.679,45 - 9.679,45 Article 6.4 i 7.11
Ingressos / despeses financeres 166,55 (23,77) 142,78 Article 6.2
Ingressos extraordinaris 15.322,59 (1.937,06) 13.385,53 Article 6.4 i 7.11

Total 6.279.450,26 (6.395.285,98) (115.835,72)

Identificació de l'exempció en els diferents tipus de rendes

(6.393.325,15) (139.043,48)

 
 

 
Altres tributs 
 
Les disposicions legals vigents en matèria tributària, estableixen que les liquidacions 
d'impostos no es consideren definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals o transcorri el termini de prescripció de quatre anys. 
 
El Patronat de la Fundació entén que, dels impostos que està sotmesa l'Entitat, no existeixen 
contingències d'imports significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a 
inspecció. 
 
No existeixen contingències fiscals ni esdeveniments posteriors al tancament que suposin 
una modificació de la normativa fiscal que afecti als actius i passius fiscals registrats. 
 
 
14. – Ingressos i despeses 
 
a) Ingressos per les activitats 
 
El detall dels ingressos per les activitats, durant els exercicis 2020 i 2019, és el següent: 
 

2020 2019

Vendes i prestacions de serveis 2.168.538,34 2.371.312,60
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 95.489,81 248.244,04
Subvencions oficials a les activitats 2.570.375,04 2.542.803,09
Donacions i altres ingressos per a activitats 528.032,44 726.762,93
Altres subvencions, donacions i llegats de l´exercici incorporats al resultat de l´exercici 255.925,97 211.211,63

Total 5.618.361,60 6.100.334,29
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En concepte de subvencions, donacions i llegats d’explotació, han estat reconeguts en el 
compte de pèrdues i guanys un import de 3.354.333,45 euros en l’exercici 2020 i de 
3.480.777,65 euros en l’exercici 2019. El detall per entitats és el següent: 
 

Denominació de l'entitat 2020 2019

Departament de Salut - Generalitat de Catalunya 788.132,41 669.234,17
Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya 50.000,00 50.000,00
Agència Gestió Ajuts Universitaris 54.905,31 45.889,60
Fundació La Marató de TV3 52.133,40 28.624,01
Diputació de Lleida 601.968,15 627.802,76
Universitat de Lleida 37.204,00 65.000,00
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - 17.278,80
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 180.825,52 162.790,42
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 2.685,85 1.506,01
Instituto de Salud Carlos III 878.069,93 781.990,94
European Commission 92.112,34 193.245,10
Research Executive Agency - 43.763,30
Institut Català de la Salut 10.101,98 -
Entitats privades diverses 606.194,56 793.652,54

Total 3.354.333,45 3.480.777,65  
 
Els ingressos reconeguts en concepte de subvencions, donacions i llegats d’explotació 
corresponen a: 
 

- la imputació al compte de pèrdues i guanys dels deutes transformables en 
subvencions, a mesura que es van executant i acreditant les despeses de cada 
projecte; el reconeixement d’aquest ingrés, per tant, té una contrapartida de 
despesa de naturalesa diversa (personal, serveis, consums, etc) pel mateix import. 
 

- la imputació al compte de pèrdues i guanys de les donacions i llegats a l’explotació 
concedits per entitats privades, que es comptabilitzen en el patrimoni net i que es 
reconeixen com a ingressos a mesura en què es meriten les despeses dels projectes 
finançats. L’import reconegut en l’exercici 2020 ha estat de 368.890,72 euros i en 
l’exercici 2019 va ésser de 530.863,99 euros (veure Nota 10.b). 
 

- la part de les subvencions d’entitats públiques i privades cobrades en l’exercici, amb 
naturalesa de deutes transformables en subvencions, i de les donacions i llegats a 
l’explotació rebuts del sector privat durant l’exercici, que la Fundació reconeix com a 
ingrés propi en concepte de costos indirectes o d’estructura que ha de suportar cada 
projecte finançat. L’import reconegut en l’exercici 2020 ha estat de 255.925,97 euros 
i en l’exercici 2019 va ésser de 211.211,63 euros. 
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b) Ajuts concedits i altres despeses 
  
Durant el present exercici, la Fundació ha concedit ajudes monetàries a diferents entitats  
per import de 72.613,21 euros; l’import concedit en aquestes ajudes en l’exercici anterior va 
ésser de 45.221,48 euros. 

 
 
c) Aprovisionaments 
 
La totalitat de la despesa en concepte d’aprovisionaments, en els exercicis 2020 i 2019, 
correspon a compres de materials fungibles. 
 
d) Despeses de personal 
 
El detall de les despeses de personal en els exercicis 2020 i 2019 és el següent: 
 

2020 2019

Sous i salaris 2.525.982,82 2.412.722,50
Indemnitzacions 47.306,71 31.416,60
Seguretat Social a càrrec de la Fundació 753.878,66 787.400,97

Total 3.327.168,19 3.231.540,07  
 
 

15. – Altra informació 

 

a) Personal 

 

La plantilla mitjana dels exercicis 2020 i 2019, desglossada per categories professionals i sexes, 
és la següent: 

Homes Dones Homes Dones

Gerents i directius 1,00 1,00 0,81 1,00 
Investigadors i tècnics 17,37 63,54 18,67 60,41 
Administració i promoció 3,00 7,76 3,00 6,09 

Total 21,37 72,30 22,48 67,50 

Plantilla mitjana
Categoria 2020 2019

 
 

La plantilla mitjana de 2020, amb discapacitat igual o superior al 33%, és de 1,46 persones. 
L’any 2019 va ésser d’una persona. 
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b) Remuneració dels auditors 

 

Durant l’exercici 2020, els honoraris relatius als serveis d’auditoria de comptes prestats per 
l’auditor Pleta Auditores, S.L.P. han ascendit a 3.790,00 euros, sense que s’hagin realitzat altres 
serveis per part de l’esmentat auditor. Els honoraris relatius als serveis d’auditoria de l’exercici 
anterior van ésser de 3.790,00 euros. 

 

c) Garanties compromeses amb tercers i passius contingents 

 

Al tancament dels exercicis 2020 i 2019, no es troben formalitzades garanties amb tercers i la 
Presidència del Patronat no té coneixement de l’existència de passius contingents. 

 

d) Càlcul de l’article 13.3 de la Llei de Pressupostos 2017 (Llei 4/2017 de 28 de març) 

La Llei de Pressupostos anuals estableix que les transferències corrents a favor de les entitats 
tenen per objecte finançar les despeses d’explotació en la mesura necessària per equilibrar el 
compte de pèrdues i guanys, llevat de les dotacions per amortitzacions, provisions, 
deterioraments, variacions d’existències i baixes de l’immobilitzat. 

 

Exercici 2020 Exercici 2019

Transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya (drets reconeguts 
Capítol 4 liquidació del pressupost ingressos) 1.490.328,68 888.703,70

Ajuts concedits i altres despeses (Nota 14.b) (72.613,21) (45.221,48)
Aprovisionaments (Nota 14.c) (478.554,59) (616.744,89)
Despeses de personal (Nota 14.d) (3.327.168,19) (3.231.540,07)
Serveis exteriors (1.196.158,72) (1.666.630,28)
Tributs (3.252,29) (7.607,14)
Altres resultats (despeses) (187,65) (1.937,06)
Total despeses explotació (excepte dotacions per amortitzacions, provisions, 
deterioraments, variacions d'existències i baixes de l'immobilitzat) (5.077.934,65) (5.569.680,92)

Diferencial (3.587.605,97) (4.680.977,22)  
 

Donat que el diferencial és negatiu, la Presidència del Patronat entén que no és necessari 
revisar la imputació dels ingressos de les transferències corrents rebudes de la Generalitat de 
Catalunya. 
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e) Relacions amb el Protectorat de fundacions 

 

Durant els exercicis 2020 i 2019, no s’han produït acords o fets dels que s’hagi hagut d’informar 
al Protectorat. 

 

f) Composició del Patronat i retribucions 

A la data de formulació dels presents comptes anuals, la composició del Patronat és la següent: 

 

Membre del patronat Càrrec

Hble. Sra. Alba Vergés i Bosch - Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya Presidenta
Hble. Sr. Ramon Tremosa i Balcells - Conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Vicepresident Primer
Dr. Jaume Puy i Llorens - Rector de la Universitat de Lleida Vicepresident Segon
Dr. Robert Fabregat i Fuentes - Director General de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut Vocal
Sra. Montserrat Llavayol i Giralt - Sotsdirectora General de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut Vocal
Dr. Joan Gómez Pallarès - Director General de Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement Vocal
Dr. Francesc Xavier Grau i Vidal - Secretari d'Universitats i Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement Vocal
Dr. Lluis Rovira Pato - Director de l'ICERCA Vocal
Sra. Iolanda Font de Rubinat García - Sotsdirectora General de Recerca, Departament d'Empresa i Coneixement Vocal
Sr. Ramon Saladrigues Solé - Gerent de la Universitat de Lleida Vocal
Dr. Joaquim Ros Salvador - Vicerector de Recerca, Universitat de Lleida Vocal
Dr. Albert Sorribas Tello - Professor de la Facultat de Medicina, Universitat de Lleida Vocal
Sra. Divina Farreny Justribó - Gerent Regió Sanitària de Lleida i Regió Alt Pirineu i Aran Vocal
Dr. Ramon Sentís i Berges - Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida Vocal
Dra. Pilar Vaqué Castilla - Directora d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Lleida Vocal
Dr. Ferran Barbé Illa - Cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida Vocal
Sr. Joan Talarn i Gilabert - President de la Diputació de Lleida Vocal

 

Els membres del Patronat no reben cap tipus de retribució ni bestretes de la Fundació per 
l’exercici del seu càrrec. 

 

g) Retribucions de personal directiu i de gerència 

 

Les retribucions percebudes pel personal amb tasques de direcció i gerència de la Fundació han 
estat de 175.070,00 euros en l’exercici 2020 i de 140.688,00 euros en l’exercici 2019. 
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h) Control horari del personal 

 
L'article 34.9 de l'Estatut dels Treballadors (modificat pel Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, 
de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de 
treball) estableix que l'empresa garantirà el registre diari de la jornada dels treballadors. Aquest 
registre haurà d'incloure l'horari concret d'inici i finalització de la jornada de treball de cada 
treballador, sense perjudici de la flexibilitat horària que pogués estar prevista.  

Actualment la Fundació no compta amb cap sistema automatitzat de control de presència. El 
seguiment de la jornada i horari de treball del personal al servei de la Fundació es gestiona 
mitjançant un registre manual en paper o digital en PDF, que ha de ser signat diàriament pels 
treballadors i treballadores i que inclou l’hora d’entrada, l’hora de sortida, el temps de treball 
efectiu i els temps de descans. 

   

16. – Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats estatutàries 

 

Dotació fundacional 
 
La dotació fundacional fou en efectiu. 
 
 
Grau d’acompliment del destí de les rendes  
 
Tots els elements patrimonials de la Fundació estan vinculats directament al compliment de les 
finalitats pròpies del seu objecte social. 
 
Tal i com es posa de manifest en les notes 5 i 6 d’aquesta memòria, durant els exercicis 2020 i 
2019 s’han invertit un total de 207.893,97 euros i 288.425,58 euros, respectivament. 
 
L'article 3.2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, estableix que les entitats sense finalitats 
lucratives han de destinar almenys el 70% de les rendes al compliment dels seus fins 
fundacionals. 
 
En el següents càlculs es determinen les partides significatives a través de les quals es pot 
comprovar el compliment de les finalitats: 
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Exercici 2020 
 

Despeses 
fundacionals

Despeses 
necessàries

Despeses 
totals

Ajuts concedits i altres despeses 72.613,21 - 72.613,21
Aprovisionaments 478.554,59 - 478.554,59
Despeses de personal 2.702.005,56 625.162,63 3.327.168,19
Serveis exteriors 953.384,28 242.774,44 1.196.158,72
Tributs 2.470,83 781,46 3.252,29
Amortitzacions 261.918,13 - 261.918,13
Variació de provisions 545.548,92 - 545.548,92
Altres resultats 1.966,36 219,26 2.185,62
Total 5.018.461,88 868.937,79 5.887.399,67  

 
 
Exercici 2019 
 

Despeses 
fundacionals

Despeses 
necessàries

Despeses 
totals

Ajuts concedits i altres despeses 45.221,48 - 45.221,48
Aprovisionaments 616.744,89 - 616.744,89
Despeses de personal 2.658.776,46 572.763,61 3.231.540,07
Serveis exteriors 1.412.209,63 254.420,65 1.666.630,28
Tributs 7.421,14 186,00 7.607,14
Amortitzacions 252.067,86 - 252.067,86
Variació de provisions 573.513,43 - 573.513,43
Altres resultats 522,05 1.415,01 1.937,06
Diferències de canvi - 23,77 23,77
Total 5.566.476,94 828.809,04 6.395.285,98  

 

Exercici 2018 

 
Despeses 

fundacionals
Despeses 

necessàries
Despeses 

totals

Ajuts concedits i altres despeses 22.200 - 22.200
Aprovisionaments 657.309 - 657.309
Despeses de personal 2.543.465 796.237 3.339.702
Serveis exteriors 1.153.277 270.019 1.423.296
Tributs 4.138 685 4.823
Amortitzacions 307.543 - 307.543
Variació de provisions 579.684 - 579.684
Altres resultats 1.967 1.067 3.034
Total 5.269.583 1.068.008 6.337.591  
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Exercici 2017 

 
Despeses 

fundacionals
Despeses 

necessàries
Despeses 

totals

Ajuts concedits i altres despeses 1.695 - 1.695
Aprovisionaments 628.999 - 628.999
Despeses de personal 2.618.729 443.549 3.062.278
Serveis exteriors 1.244.211 273.279 1.517.490
Tributs 2.862 - 2.862
Amortitzacions 347.692 - 347.692
Variació de provisions 210.903 - 210.903
Altres resultats 727 - 727
Total 5.055.818 716.828 5.772.646  

 

Exercici 2016 

 
Despeses 

fundacionals
Despeses 

necessàries
Despeses 

totals

Ajuts concedits i altres despeses 16.986 - 16.986
Aprovisionaments 452.174 - 452.174
Despeses de personal 2.253.780 342.403 2.596.183
Serveis exteriors 1.027.768 272.528 1.300.296
Tributs 2.817 - 2.817
Amortitzacions 426.741 - 426.741
Variació de provisions 507.644 - 507.644
Altres resultats 12.707 - 12.707
Total 4.700.617 614.931 5.315.548  

 

S'han considerat despeses necessàries el personal i materials d'administració, els serveis 
professionals  i bancaris i les altres despeses no vinculades directament a l'activitat fundacional. 

 

En el següent quadre es compara el 70% dels ingressos nets computables a destinar a les 
activitats fundacionals amb l’import de recursos efectivament destinats a activitats 
fundacionals: 
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2020 2019 2018 2017 2016

Ingressos totals 5.865.169,73 6.279.450,06 6.127.131 5.461.163 5.316.561
Despeses necessàries (868.937,79) (828.809,04) (1.068.008) (716.828) (614.931)
Total ingressos nets computables 4.996.231,94 5.450.641,02 5.059.123 4.744.335 4.701.630

70% Mínim a destinar a les activitats fundacionals 3.497.362,36 3.815.448,71 3.541.386 3.321.035 3.291.141
Pendent de destinar d'exercicis anteriors - - - - -
Total a destinar a activitats fundacionals 3.497.362,36 3.815.448,71 3.541.386 3.321.035 3.291.141

Despeses fundacionals 5.018.461,88 5.566.476,94 5.269.583 5.055.818 4.700.617
Inversions per activitats fundacionals, finançades amb recursos propis - - - - -
Amortització no subvencionada de crèdits destinats a finançar inversions - - - - -
Amortitzacions de l'immobilitzat (261.918,13) (252.067,86) (307.543) (347.692) (426.741)
Recursos destinats a activitats fundacionals 4.756.543,75 5.314.409,08 4.962.040 4.708.126 4.273.876
Pendent a destinar en exercicis futurs - - - - -

 

 

17. – Informació sobre medi ambient 

 

L’activitat de la Fundació no genera elements contaminants que facin necessari comptar 
amb equips i instal·lacions dedicats de manera específica a la conservació i millora del medi 
natural. 

El rigorós compliment de la normativa mediambiental vigent i l’activa política preventiva 
aplicada en el consum energètic, manteniment d’instal·lacions i gestió de residus descarten 
la necessitat d’establir provisions per possibles contingències en aquesta matèria.  

 

18. – Informació sobre els aplaçaments de pagaments efectuats a proveïdors. Disposició 
addicional tercera: deure d’informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol  
 
El període mig de pagament a proveïdors en operacions corrents i de capital durant l’exercici 
2020 ha estat de 5 dies; en l’exercici 2019, va ésser de 5 dies. 
 
Els pagaments totals efectuats en l’exercici 2020 han estat de 1.953.401,66 euros; en l’exercici 
2019, van ésser de 2.708.286,00 euros.  
 
En quant al període mig de pagament durant l’exercici 2020, segons el càlcul de la morositat 
d’aplicació al sector públic, en el qual no es tenen en compte els pagaments a les entitats del 
sector administracions públiques en termes SEC, ha estat de 6 dies. 

 

19. – Fets posteriors al tancament 

 

No s'han produït més fets significatius entre el 31 de desembre de 2020 i la data de 
formulació d'aquests comptes anuals que suposin una modificació de la informació 
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continguda en la present memòria, que afectin la capacitat de avaluació de la Fundació per 
part dels usuaris d'aquests comptes anuals o que afectin l'aplicació del principi d'empresa en 
funcionament. 

 

 

20. – Liquidació del pressupost de l’exercici 2020 

 

La liquidació del pressupost de l’exercici 2020 és la següent: 
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Capítol

Aplicació 
pressupos-

tària Nom de l'aplicació
Pressupost 

inicial Modificacions
Pressupost 

definitiu
Drets 

reconeguts

Desviacions 
pressupos-

tàries

3 3190010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora de 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.328.641,51 (171.358,49)
Capítol 3 - Taxes i vendes de béns i serveis 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 2.328.641,51 (171.358,49)

4 4020019 Altres transferències de l'Administració de l'Esta 790.000,00 0,00 790.000,00 1.190.028,70 400.028,70
4 4100012 Del Departament de Salut 610.000,00 0,00 610.000,00 755.322,88 145.322,88
4 4100021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
4 4405200 De l'Institut Català de la Salut (ICS) 0,00 0,00 0,00 73.244,80 73.244,80
4 4406800 De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de 20.000,00 0,00 20.000,00 77.589,78 57.589,78
4 4480001 D'altres entitats participades pel sector públic d 172.800,00 0,00 172.800,00 534.171,22 361.371,22
4 4490007 De la Universitat de Lleida 20.000,00 0,00 20.000,00 37.204,00 17.204,00
4 4620003 De la Diputació de Lleida 682.000,00 0,00 682.000,00 348.360,00 (333.640,00)
4 4700001 D'empreses privades 426.500,00 0,00 426.500,00 687.220,92 260.720,92
4 4930009 Altres transferències corrents de la UE 100.000,00 0,00 100.000,00 236.749,00 136.749,00

Capítol 4 - Transferències corrents 2.871.300,00 0,00 2.871.300,00 3.989.891,30 1.118.591,30

5 5210001 Altres interessos de dipòsit 500,00 0,00 500,00 166,09 (333,91)
Capítol 5 - Ingressos patrimonials 500,00 0,00 500,00 166,09 (333,91)

7 7620005 De la Diputació de Lleida 105.000,00 0,00 105.000,00 60.000,00 (45.000,00)
7 7480001 D'altres entitats participades pel SP de la Generalitat 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00

Capítol 7 - Transferències de capital 105.000,00 0,00 105.000,00 100.000,00 (5.000,00)

TOTAL INGRESSOS 5.476.800,00 0,00 5.476.800,00 6.418.698,90 941.898,90
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Capítol

Aplicació 
pressupos-

tària Nom de l'aplicació
Pressupost 

inicial Modificacions
Pressupost 

definitiu
Obligacions 

reconegudes

Desviacions 
pressupos-

tàries

1 1300001 Retribucions bàsiques - Personal laboral 586.000,00 0,00 586.000,00 1.316.319,10 730.319,10
1 1310001 Retribucions bàsiques - Substitucions i eventualitats personal laboral 1.815.765,00 0,00 1.815.765,00 1.173.948,40 (641.816,60)
1 1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions - Personal laboral d'alta direcció i assimilat 80.000,00 0,00 80.000,00 83.022,03 3.022,03
1 1600001 Seguretat Social 779.235,00 0,00 779.235,00 753.878,66 (25.356,34)

Capítol 1 - Remuneracions de personal 3.261.000,00 0,00 3.261.000,00 3.327.168,19 66.168,19

2 2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 60.000,00 0,00 60.000,00 47.904,48 (12.095,52)
2 2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 80.000,00 0,00 80.000,00 111.307,25 31.307,25
2 2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 600.000,00 0,00 600.000,00 478.554,59 (121.445,41)
2 2210089 Altres subministraments 45.000,00 0,00 45.000,00 39.285,11 (5.714,89)
2 2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.500,00 0,00 7.500,00 6.939,03 (560,97)
2 2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 3.750,00 0,00 3.750,00 7.680,57 3.930,57
2 2240001 Despeses d'assegurances 40.000,00 0,00 40.000,00 20.913,41 (19.086,59)
2 2250001 Tributs 5.000,00 0,00 5.000,00 3.252,29 (1.747,71)
2 2260002 Atencions protocol·làries i representatives 20.000,00 0,00 20.000,00 3.026,43 (16.973,57)
2 2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 45.000,00 0,00 45.000,00 17.334,45 (27.665,55)
2 2260005 Organització de reunions, conferències i cursos 80.000,00 0,00 80.000,00 24.388,04 (55.611,96)
2 2260010 Premis 5.000,00 0,00 5.000,00 200,00 (4.800,00)
2 2260011 Formació dels empleats públics 75.000,00 0,00 75.000,00 42.113,48 (32.886,52)
2 2260039 Despeses per serveis bancaris 2.750,00 0,00 2.750,00 2.533,85 (216,15)
2 2260089 Altres despeses diverses 320.000,00 0,00 320.000,00 412.498,61 92.498,61
2 2270001 Neteja i sanejament 18.000,00 0,00 18.000,00 13.311,99 (4.688,01)
2 2270012 Actuacions de control 15.000,00 0,00 15.000,00 10.570,58 (4.429,42)
2 2270013 Treballs tècnics 334.500,00 0,00 334.500,00 287.680,10 (46.819,90)
2 2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 115.000,00 0,00 115.000,00 110.976,56 (4.023,44)
2 2300001 Dietes, locomoció i trasllats 156.000,00 0,00 156.000,00 39.494,51 (116.505,49)
2 2400001 Despeses de publicacions 53.300,00 0,00 53.300,00 70.801,14 17.501,14

Capítol 2 - Despeses corrents de béns 2.080.800,00 0,00 2.080.800,00 1.750.766,47 (330.033,53)

6 6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00 0,00 100.000,00 163.258,21 63.258,21
6 6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10.000,00 0,00 10.000,00 54,81 (9.945,19)
6 6500001 Inversions en equips de procés de dades 25.000,00 0,00 25.000,00 33.469,01 8.469,01
6 6800002 Inversions en aplicacions informàtiques 0,00 0,00 0,00 11.111,94 11.111,94

Capítol 6 - Inversions reals 135.000,00 0,00 135.000,00 207.893,97 72.893,97

TOTAL DESPESES 5.476.800,00 0,00 5.476.800,00 5.285.828,63 (190.971,37)

SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (TOTAL DRETS RECONEGUTS - TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES) 1.132.870,27 1.132.870,27
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Concepte
Drets reconeguts 

nets

Obligacions 
reconegudes 

netes Resultat

1. Operacions no financeres (Cap 1 a 7) 6.418.698,90 5.285.828,63 1.132.870,27
         Operacions corrents (Cap 1 a 5) 6.318.698,90 5.077.934,66 1.240.764,24
         Operacions de capital (Cap 6 i 7) 100.000,00 207.893,97 (107.893,97)

2. Operacions amb actius financers (Cap 8) 0,00 0,00 0,00

3. Operacions comercials 0,00 0,00 0,00

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3) 6.418.698,90 5.285.828,63 1.132.870,27

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (CAP 9) 0,00

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (I+II) 1.132.870,27

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria 0,00
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat (2.700.646,25)
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat 1.486.003,04

IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4+5+6) (81.772,94)

 

La conciliació entre el resulat pressupostari i el resultat comptable de l’exercici 2020 és la 
següent: 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 1.132.870,27

Ingressos capítols 6 a 9 (100.000,00)
Despeses capítols 6 a 9 207.893,97

Amortització de l'immobilitzat (261.918,13)
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operac. de les activitats (541.238,04)
Pèrdues de crèdits comercials incobrables (4.310,88)
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material (1.997,96)

Subvencions, donacions i llegats transferits a resultats de l'exercici 182.028,68

Diferència criteri imputació ingressos (635.557,85)

RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICI (22.229,94)  
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21. – Romanent de tresoreria 

 

El romanent de tresoreria de l’exercici 2020 respon al següent càlcul: 

 

Import Sots total Total

Deutors 780.085,79
Administracions Públiques deutores 6.738.595,83
Inversions financeres 1.900.000,00
1. Total deutors pendents de cobrament 9.418.681,62

Deutes a curt termini (3.271,70)
Proveïdors (113.781,83)
Remuneracions pendents de pagaments -
Altres deutes amb les Administracions Públiques (175.699,51)
Acomptes d'usuaris (3.780,77)
2. Total creditors pendents de pagament (296.533,81)

3. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.785.060,62

4. Partides pendents d'aplicació 0,00

5. ROMANENT DE TRESORERIA PREVI (1+2+3+4) 14.907.208,43

Deutes transformables en subvencions (7.713.293,92)
Subvencions, donacions i llegats a l'explotació (925.524,26)
Provisió per projectes (5.129.432,86)
6. Romanent amb finançament afectat (13.768.251,04)

7. Saldos de dubtós cobrament 0,00

ROMANENT DE TRESORERIA GENERAT (5+6+7) 1.138.957,39  
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22. – Pressupost de l’exercici 2021 

 
Ingressos 2021
Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
Codi entitat: 7175

Capítol Aplicació Import
3 Taxes,béns i altres ing. 3190010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic 2.500.000,00
4 Transferències corrents 4020019 Altres transferències de l'Administració de l'Estat 790.000,00
4 Transferències corrents 4100012 Del Departament de Salut 610.000,00
4 Transferències corrents 4100021 Del Departament d'Empresa i Coneixement 50.000,00
4 Transferències corrents 4480001 D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat 192.800,00
4 Transferències corrents 4490007 De la Universitat de Lleida 20.000,00
4 Transferències corrents 4620003 De la Diputació de Lleida 682.000,00
4 Transferències corrents 4700001 D'empreses privades 426.500,00
4 Transferències corrents 4930009 Altres transferències corrents de la UE 100.000,00
5 Ingressos patrimonials 5210001 Altres interessos de dipòsit 500,00
7 Transferències de capital 7620005 De la Diputació de Lleida 105.000,00

TOTAL INGRESSOS 5.476.800,00

 
Despeses 2021
Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
Codi entitat: 7175

Capítol Aplicació Import
1 Remuneracions personal 1300001 Retribucions bàsiques - Personal laboral 586.000,00
1 Remuneracions personal 1310001 Retribucions bàsiques - Substitucions i eventualitats personal laboral 1.815.765,00
1 Remuneracions personal 1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions - Personal laboral d'alta direcció i assimilat 80.000,00
1 Remuneracions personal 1600001 Seguretat Social 779.235,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques 60.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment 80.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres 600.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2210089 Altres subministraments 45.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars 7.500,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats 3.750,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2240001 Despeses d'assegurances 40.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2250001 Tributs 5.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260002 Atencions protocol·làries i representatives 20.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals 45.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260005 Organització de reunions, conferències i cursos 80.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260010 Premis 5.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260011 Formació dels empleats públics 75.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260039 Despeses per serveis bancaris 2.750,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2260089 Altres despeses diverses 320.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2270001 Neteja i sanejament 18.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2270012 Actuacions de control 15.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2270013 Treballs tècnics 334.500,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques 115.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2300001 Dietes, locomoció i trasllats 156.000,00
2 Des.cor.de béns i serv. 2400001 Despeses de publicacions 53.300,00
6 Inversions reals 6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 100.000,00
6 Inversions reals 6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi 10.000,00
6 Inversions reals 6500001 Inversions en equips de procés de dades 25.000,00

TOTAL DESPESES 5.476.800,00

 

 

23. – Seguiment de l’impacte pressupostari de la pandèmia per Covid-19 

 

Aquesta nota s’elabora en compliment del previst en l’article 14 de l’Ordre VEH/193/2020, de 5 
de novembre, sobre operacions comptables de tancament de l’exercici pressupostari 2020, que 
estableix que els comptes anuals de 2020 de totes les entitats incloses en el perímetre del 
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Compte General de la Generalitat han de contenir en la seva memòria un apartat específic per 
informar de manera detallada de les despeses directes i indirectes derivades de la pandèmia  
per Covid-19 i del seu impacte sobre la recaptació dels ingressos. Com a entitat no sanitària, la 
Fundació ha d’informar de l’impacte indirecte o induït del Covid-19 en els ingressos i despeses 
de l’entitat. 

El Covid-19 ha impactat de manera indirecta o induït en els ingressos i en les despeses de 
l’entitat, com a conseqüència de noves necessitats de despesa de caràcter social o econòmic 
inicialment no previstes, en els termes que recull el quadre següent: 
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DESPESA 
MERITADA

Contractació de personal
Altres efectes

Teletreball, educació no presencial i adquisició de mitjans informàtics amb aquesta finalitat 2.334
Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis 8.602
Efectes relacionats amb la prestació de serveis i subministraments (inclòs indemnitzacions)
Altres efectes 138.337
A entitats dependents

Transferències corrents a famílies
Concerts educatius
Transferècnies corrents a empreses privades
Altres subvencions o ajudes corrents
Transferències corrents a corporacions locals
Altres efectes
A entitats dependents

149.273

Altres efectes 73.124
A entitats dependents

Transferències de capital a famílies
Transferències de capital a empreses privades
Altres subvencions o ajuts de capital 
Transferències de capital a corporacions locals
Altres efectes 
A entitats dependents

73.124

222.397

Variació d'actius financers
Altres efectes
A entitats dependents

222.397

INGRÉS

    Transferències COVID 392.983
    Altres ingressos COVID 25.786
    Minoració ingressos -648.773

-230.005TOTAL INGRESSOS

Remuneracions de personal

Despeses corrents de béns i serveis

Transferències corrents

Despeses corrents 

Inversions reals

Transferències de capital

Despeses de capital

Despeses no financeres

TOTAL DESPESES

 
 

Cal esmentar que la Fundació no ha subscrit, durant l’exercici 2020, contractes i/o convenis 
d’emergència per despesa derivats de la situació provocada per la pandèmia per Covid-19. 
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MEMÒRIA ECONÒMICA EXIGIDA PER LA LLEI 49/2002 

 

Enumeració de les activitats realitzades per la Fundació durant l’exercici 
 
Les activitats de la Fundació es detallen en la Nota 1 de la present memòria dels comptes 
anuals de l’exercici 2020. 
 
Totes les rendes que obté la Fundació estan incloses en els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002 
que enumera les rendes exemptes de l’impost sobre Societats. 
 
Distribució d’ingressos i despeses per activitats i projectes 
 
Tots els ingressos i despeses de la Fundació s’emmarquen dins d’un projecte global per a 
donar compliment al fi fundacional. Per aquest motiu, es tracten com a una activitats única a 
efectes de la diferenciació de l’aplicació d’ingressos i distribució de despeses. 
 
La Fundació ha obtingut tots els seus ingressos i ha destinat totes les seves despeses a les 
seves activitats de recerca i anàlisi clínica, activitats que ha desenvolupat en un únic centre 
de treball ubicat en la seva seu social. 
 
La facturació per prestació de serveis ha anat destinada, en la seva totalitat, a entitats 
situades en territori espanyol. 
 
Previsió estatutària en cas de dissolució de la Fundació 
 
L’article 40 dels Estatuts de la Fundació defineix el procediment de dissolució i destí del seu 
patrimoni (liquidació dels seus actius i passius): 
 
“40.1 La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de 
conformitat amb l’establert en l’article 28.5 d’aquests estatuts i l’ha d’aprovar el 
Protectorat. 
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40.2 La dissolució de la Fundació comporta la seva liquidació, que han de dur a terme el 
Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat. En tot cas, les 
decisions sobre el destí del patrimoni de la Fundació requereixen del vot favorable dels 
membres del Patronat que ho siguin per raó del seu càrrec a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i dels que hagin estat designats per aquests.  
 
40.3 S’ha de destinar a l’Administració de la Generalitat i a la Universitat de Lleida, 
respectivament, en la seva condició d’entitats públiques sense ànim de lucre, les parts del 
patrimoni resultant de la liquidació que resultin proporcionals a les transferències, 
donacions i aportacions realitzades per cadascuna d’aquestes institucions o les entitats del 
seu sector públic respecte del total de les rebudes per la Fundació, per tal de destinar-les a 
activitats o finalitats anàlogues. 
 
40.4 La resta del patrimoni, si n’hi hagués, s’adjudicarà, amb autorització prèvia del 
Protectorat, a alguna fundació o una altra entitat sense ànim de lucre amb uns fins similars 
als de la Fundació, sempre i quan es tracti d’una entitat considerada beneficiària del 
mecenatge als efectes previstos en els articles 16 a 25, ambdós inclosos, de la Llei 49/2002, 
o a una entitat pública de naturalesa no fundacional que persegueixi fins d’interès general 
similars als de la Fundació.” 
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