TERES
PIQUER
PEDRO
EMILIO 18020716D

Firmado digitalmente por TERES
PIQUER PEDRO EMILIO 18020716D
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES,
serialNumber=IDCES-18020716D,
givenName=PEDRO EMILIO,
sn=TERES PIQUER, cn=TERES
PIQUER PEDRO EMILIO 18020716D
Fecha: 2022.06.17 09:49:01
+02'00'

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA – FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ
Comptes anuals al 31 de desembre de 2021

1

INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA – FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ
Balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, estat de canvis en el patrimoni net i estat de
fluxos d’efectiu al 31 de desembre de 2021 amb xifres comparatives de l’exercici anterior
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ
BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DEL 2021 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
(Euros)
ACTIU

31.12.2021

31.12.2020

PATRIMONI NET I PASSIU

31.12.2021

31.12.2020

A) ACTIU NO CORRENT

799.525,94

886.042,30 A) PATRIMONI NET

3.072.226,23

2.950.523,95

I. Immobilitzat intangible (Nota 5)
2. Aplicacions informàtiques
II. Immobilitzat material (Nota 6)
3. Instal·lacions tècniques
4. Maquinària
6. Mobiliari
7. Equips per a processament d'informació
9. Altre inmobilitzat

74.182,84
74.182,84
725.343,10
1.637,68
979,94
70.760,34
76.743,36
575.221,78

31.247,08
31.247,08
854.795,22
2.022,52
1.039,70
87.577,18
75.708,81
688.447,01

A-1) FONS PROPIS (Nota 10.a)
I. Fons dotacionals o fons socials
1. Fons dotacionals o fons socials
III. Excedents d'exercicis anteriors
1. Romanent
V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

1.322.138,35
18.030,36
18.030,36
1.386.365,54
1.386.365,54
(82.257,55)

1.404.395,90
18.030,36
18.030,36
1.408.595,48
1.408.595,48
(22.229,94)

A-2) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS (Nota 10.b)
1. Subvencions oficials de capital
2. Donacions i llegats de capital
3. Altres subvencions, donacions, i llegats

1.750.087,88
448.042,98
129.631,80
1.172.413,10

1.546.128,05
449.627,76
170.976,03
925.524,26

B) PASSIU NO CORRENT

2.202.595,40

1.991.066,14

II. Deutes a llarg termini
3. Altres deutes a llarg termini (Nota 11.a)

2.202.595,40
2.202.595,40

1.991.066,14
1.991.066,14

13.250.995,15

11.148.194,45

5.840.468,31
6.901.766,93

5.129.432,86
5.725.499,48

2.907,17
6.898.859,76
508.759,91
311.593,04
126,72
193.259,38
3.780,77

1.675,33
5.723.824,15
293.262,11
113.781,83
175.699,51
3.780,77

18.525.816,78

16.089.784,54

B) ACTIU CORRENT

17.726.290,84

II. Existències
6. Acomptes
III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a
cobrar (Nota 8)
1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques (Nota 13.a)
IV. Inversions financeres a curt termini (Nota 7)
4. Altres actius financers
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents (Nota 9)
1. Tresoreria
TOTAL ACTIU

11.183,00
11.183,00
8.276.136,14
930.289,91
7.345.846,23
1.900.000,00
1.900.000,00
7.538.971,70
7.538.971,70
18.525.816,78

15.203.742,24 C) PASSIU CORRENT
-

I. Provisions a curt termini (Nota 12)
II. Deutes a curt termini

7.518.681,62 1. Deutes amb entitats de crèdit (Nota 11.b)
744.256,70 3. Altres deutes a curt termini (Nota 11.a)
6.774.424,92 IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
1.900.000,00 1. Proveïdors
1.900.000,00 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5.785.060,62 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm Púb (Nota 13.a)
5.785.060,62 5. Acomptes d'usuaris
16.089.784,54

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

Les Notes 1 a 23 descrites en la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç de situació al 31 de desembre del 2021 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ
COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 AMB
XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
(Euros)
Exercici
2021
1. Ingressos per les activitats (Nota 14.a)
a) Vendes i prestacions de serveis
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions oficials a les activitats
e) Donacions i altres ingressos per a activitats
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l´exercici incorporats al resultat de l´exercici
2. Ajuts concedits i altres despeses (Nota 14.b)
a) Ajuts concedits
5. Aprovisionaments (Nota 14.c)
b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles
6. Altres ingressos de les activitats
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
7. Despeses de personal (Nota 14.d)
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
8. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a1) Recerca i desenvolupament
a3) Reparacions i conservació
a4) Serveis professionals independents
a6) Primes d'assegurances
a7) Serveis bancaris
a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques
a9) Subministraments
a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operac. de les activitats (Nota 12)
9. Amortització de l'immobilitzat (Nota 5 i 6)
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat (Nota 10.b)
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat (Nota 5 i 6)
b) Resultats per alienacions i altres
13. Altres resultats

Exercici
2020

6.299.695,45
2.929.803,03
68.503,00
2.749.536,59
252.830,27
299.022,56
(37.751,45)
(37.751,45)
(613.548,71)
(613.548,71)
12.049,40
12.049,40
(3.333.642,38)
(2.594.599,73)
(739.042,65)
(2.294.293,52)
(1.578.981,57)
(468.511,57)
(5.094,30)
(199.652,44)
(16.535,90)
(24.353,82)
(43.397,19)
(60.468,94)
(760.967,41)
(2.661,10)
(712.650,85)
(283.966,19)
182.921,72
(5.254,56)
(5.254,56)
(7.034,78)

5.618.361,60
2.168.538,34
95.489,81
2.570.375,04
528.032,44
255.925,97
(72.613,21)
(72.613,21)
(478.554,59)
(478.554,59)
28.849,28
28.849,28
(3.327.168,19)
(2.573.289,53)
(753.878,66)
(1.744.959,93)
(1.196.158,72)
(287.680,10)
(4.806,96)
(127.958,56)
(20.913,41)
(2.533,85)
(20.360,88)
(46.965,68)
(684.939,28)
(3.252,29)
(545.548,92)
(261.918,13)
182.028,68
(1.997,96)
(1.997,96)
35.576,42

(80.825,02)

(22.396,03)

14. Ingressos financers (Nota 7)
b) De valors negociables i altres instruments financers
b2) De tercers
17. Diferències de canvi

(1.432,53)

166,09
166,09
166,09

II. RESULTAT FINANCER

(1.432,53)

166,09

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

(82.257,55)

(22.229,94)

IV. RESULTAT DE L'EXERCICI

(82.257,55)

(22.229,94)

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ

-

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 2021 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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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 2021 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021
AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
2021

2020

RESULTAT DEL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS

(82.257,55)

(22.229,94)

Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL INGRESSOS I DESPESES IMPUTATS DIRECTAMENT AL PATRIMONI NET

585.857,91
585.857,91

734.126,51
734.126,51

(381.898,08)
(381.898,08)

(585.724,23)
(585.724,23)

121.702,28

126.172,34

Subvencions, donacions i llegats rebuts
TOTAL TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2021 AMB XIFRES
COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR

Fons
dotacionals

Excedents
d'exercicis
anteriors

Excedent
de l'exercici

Subvencions,
donacions i
llegats rebuts

Total

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
Total ingressos i despeses reconeguts
Altres variacions del patrimoni net

18.030,36
-

1.524.431,20
(115.835,72)

(115.835,72)
(22.229,94)
115.835,72

1.397.725,77
148.402,28
-

2.824.351,61
126.172,34
-

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2020

18.030,36

1.408.595,48

(22.229,94)

1.546.128,05

2.950.523,95

SALDO AJUSTAT A L'INICI DE L'EXERCICI 2021
Total ingressos i despeses reconeguts
Altres variacions del patrimoni net

18.030,36
-

1.408.595,48
(22.229,94)

(22.229,94)
(82.257,55)
22.229,94

1.546.128,05
203.959,83
-

2.950.523,95
121.702,28
-

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2021

18.030,36

1.386.365,54

(82.257,55)

1.750.087,88

3.072.226,23

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 2021 amb xifres comparatives de l'exercici anterior
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA - FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU DE L'EXERCICI 2021 AMB XIFRES COMPARATIVES DE L'EXERCICI ANTERIOR
(Euros)
Exercici
2021

Exercici
2020

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

(3.726.531,40)

(3.689.724,45)

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos
2. Ajustaments al resultat
a) Amortització de l'immobilitzat
c) Variació de provisions
d) Imputació de subvencions, donacions i llegats
e) Resultats per baixes i alienacions d'immobilitzat
g) Ingressos financers
k) Altres: imputació de deutes transformables en subvencions
3. Canvis en el capital corrent
a) Existències
b) Deutors i altres comptes a cobrar
c) Altres actius corrents
d) Creditors i altres comptes a pagar
e) Altres passius corrents
4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
c) Cobrament d'interessos

(82.257,55)
(3.090.750,57)
283.966,19
712.650,85
(348.266,04)
5.254,56
(3.744.356,13)
(553.523,28)
(11.183,00)
(759.069,92)
197.811,21
18.918,43
-

(22.229,94)
(2.471.137,24)
261.918,13
545.548,92
(550.919,40)
1.997,96
(166,09)
(2.729.516,76)
(1.196.523,36)
(1.655.157,01)
500.000,00
(7.727,38)
(33.638,97)
166,09
166,09

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

(202.704,39)

(207.893,97)

6. Pagaments per inversions
b) Immobilitzat intangible
c) Immobilitzat material
7. Cobraments per desinversions
c) Immobilitzat material

(204.220,70)
(74.750,30)
(129.470,40)
1.516,31
1.516,31

(207.893,97)
(11.111,94)
(196.782,03)
-

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

5.683.146,87

6.260.818,91

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni
b) Subvencions, donacions i llegats rebuts
10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
a) Emissió
4. Altres: deutes transformables en subvencions

552.225,87
552.225,87
5.130.921,00

699.321,68
699.321,68
5.561.497,23

5.130.921,00

5.561.497,23

E) AUGMENT / DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (A+B+C)
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

1.753.911,08
5.785.060,62
7.538.971,70

2.363.200,49
3.421.860,13
5.785.060,62

Les Notes 1 a 23 descrites en la memòria adjunta formen part integrant de l'estat de fluxos d'efectiu corresponent a l'exercici 2021 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 2021 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 2021
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 2021, 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 2021 són els següents:
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Imports rebuts
Entitat

NIF

DIPUTACIO DE LLEIDA
INSTITUT DE RECERCA DE LA SIDA-CAIXA

P2500000A
G60813227

BIOGEN SPAIN SLU
MERCK SL
FUNDACIO INSTITUCIO DELS CENTRES DE
RECERCA DE CATALUNYA FUNDACIO I-CERCA
FUNDACIO JESUS SERRA
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
BRISTOL-MYERS SQUIBB SAU
JANSSEN-CILAG SA
MEDTRONIC IBERICA, S.A.
MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Descripció

Finançament
rebut

Investigador principal

Àrea de recerca

250.000,00 INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
94.000,00 PIÑOL RIPOLL, GERARD

B83086736
B08070195

Finançament de projectes impuls a la recerca en salut (PIRS) anualitat 2021
Microbiome triggers of Alzheimer and non-Alzheimer dementia (MIND)
Prospective Study to evaluate evolution of MS patients comparing patients infected
and not infected
Projecte EMii Vacunació Covid19

57.074,80 BRIEVA RUIZ, LUIS
31.000,00 BRIEVA RUIZ, LUIS

Neurociències
Neurociències

G65325532
G61559076

Convenio para actuaciones en infraestructuras científico-tecnológicas (CERCA Ginys)
Programa d'acompanyament als investigadors en la sol·licitud de projectes

28.000,00 INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
22.500,00 INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA

-

G58899998
A28389484
A28389484
A28389484
A28042463
A28925899
A28389484
A28389484

Programa de difusió
Programa de Formación Continuada en Cirugía Colorrectal y Obesidad
Instrumentación y Abordajes de Raquis. V Curso de Columna de Lleida y Pirineos
Manejo de complicaciones en abordaje anterior torácico y abdominal en raquis
Proyecto Investigación en el campo de la Esclersis múltiple
EGS-Actualització en dermatologia Atenció Primària
Prácticas de maniobras complejas cérvico-torácicas con modelos cadavéricos
Cirugía Laparoscópica Avanzada en ginecología en modelo animal 4ª edición
Serum biomarkers in the Emergency Department as an indicator of post-TBI brain
injury and prognosis
Investigación en el campo de la Reumatología del Hospital Arnau de Vilanova de
Lleida.
Addenda al Conveni amb la FRJA per a la contractació d'un Bioestadístic pel Bus de la
Salut
“Suturas y anastomosis vasculares para cirujanos torácicos con modelos animales”
Jornades d'Oftamologia AP
EGS Programa formación enfermedades hematológicas 2022
Plan de Publicaciones en enfermedades desmielinizantes

20.000,00
18.000,00
14.000,00
12.500,00
12.000,00
11.500,00
11.000,00
10.321,00

ROCHE DIAGNOSTICS SL

B61503355

MSD. MERCK SHARP DOHME ESPAÑA SA

A28211092

FUNDACIO RENAL JAUME ARNO
BAXTER, S.L.
NOVARTIS FARMACEUTICA SA
JANSSEN-CILAG SA
SANOFI AVENTIS, S.A.
FUNDACION BANCARIA CAIXA D'ESTALVIS I
PENSIONS DE BARCELONA LA CAIXA
MSD. MERCK SHARP DOHME ESPAÑA SA
LILLY SA
ASTELLAS PHARMA, S.A.

G25662941
B46012696
A08011074
A28925899
A08163586

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
OLSINA KISSLER, JORGE J.
OLSINA KISSLER, JORGE J.
OLSINA KISSLER, JORGE J.
BRIEVA RUIZ, LUIS
MARTI LABORDA, ROSA MARIA
OLSINA KISSLER, JORGE J.
OLSINA KISSLER, JORGE J.

Neurociències

Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Neurociències
Càncer
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut

9.935,00 YUGUERO TORRES, ORIOL

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

9.000,00 SELLAS FERNANDEZ, AGUSTI

Altres línies

8.315,00
8.132,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00

BERMUDEZ LOPEZ, MARCELINO
OLSINA KISSLER, JORGE J.
TRAVESET MAESO, ALICIA
GARCIA CERECEDO, TOMAS
BRIEVA RUIZ, LUIS

Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Altres línies
Nutrició, Metabolisme i Estrès Cel·lular
Neurociències

8.000,00
7.000,00
6.000,00
6.000,00

MORALES MURILLO, SERAFIN
SELLAS FERNANDEZ, AGUSTI
MARTI LABORDA, ROSA MARIA
SALUD SALVIA, ANTONIA

Càncer
Altres línies
Càncer
Càncer

6.000,00
6.000,00
5.500,00
4.100,00
4.027,07
4.000,00
3.530,00
3.400,00
3.400,00
3.200,00

SCHOENENBERGER ARNAIZ, JUAN ANTONIO
REÑÉ ESPINET, JOSEP MARIA
SELLAS FERNANDEZ, AGUSTI
OLSINA KISSLER, JORGE J.
ERITJA SANCHEZ, NURIA
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
BARBÉ ILLA, FERRAN
MONTERO MATAMALA, ANTONIO
MONTERO MATAMALA, ANTONIO
SCHOENENBERGER ARNAIZ, JUAN ANTONIO

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública
Altres línies
Altres línies
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Càncer
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

ALTER FARMACIA, S.A.
ABBOTT LABORATORIES SA
COVIDIEN AG
BAXTER, S.L.
ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN

MamaPop
Investigación en el campo de la Reumatología del Hospital Santa María de Lleida.
Programa de formación continuada: actualización en dermatología
Programa de Actualización en Cáncer de Próstata 21
Adenda_Proyecto de actualización en los sistemas de prescripción electrónica asisitida
(PEA)
A36002129
A08130502
Curs d'aparell Digestiu
Investigación en el campo de la Reumatología del IRBLleida
A28211092
Prácticas del Máster Propio en Patología del Aparato Digestivo
A80401821
Acuerdo de confidencialidad y de titularidad de los resultados
B66971748
Tallers en reumatologia: Avaluació d’Artritis inflamatòries
A08011074
Programa de formación del servicio de neumología del HUAV
A08163586
Centro de Simulación en el uso clínico de DESFLURANE
B46012696
Centro de Simulación en el uso clínico de Betabloqueantes
B46012696
Contrato de consultoria con organizaciones sanitarias
A08338279
Convenio colaboración para actividades de formación científica en matería de
ostomías, continencia y
A28899003
Donación a los proyectos de investigación que se llevan a cabo en el área de Pediatría
del Hospital
A80932361
Programa de cribado en plantas de hospitalizacion
A08099681
CHE116335234MSWT Monitorización de la conciencia con BIS en simulación
Contrato de consultoría: Centro de Referencia en el uso clínico de DESFLURANE
B46012696
Paciente EPOC post-COVID en Urgencias
A36002129

SOLE MIR, EDUARD
LECUBE TORELLÓ, ALBERT
SISTAC BALLARIN, JOSE MARIA
MONTERO MATAMALA, ANTONIO
YUGUERO TORRES, ORIOL

Altres línies
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Altres línies
Malalties cròniques, Cirurgia i Cures en Salut
Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.

A08130502

Análisis de los errores de medicacion comunicados en el HUAV por el sistema TPScloud
Estudio Coste / Efectividad Adalimumab biosimilar” a través de la búsqueda
bibliográfica
A08130502
CHE116335234MSWT Curso de monitorizacion de la consciencia con IBIS en simulacion

1.596,61 SCHOENENBERGER ARNAIZ, JUAN ANTONIO

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.
COVIDIEN AG

1.500,00 SCHOENENBERGER ARNAIZ, JUAN ANTONIO
1.320,00 SISTAC BALLARIN, JOSE MARIA

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública
Altres línies

FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.
CONSELL COMARCAL ALTA RIBAGORÇA
PFIZER SLU
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA
LABORATORIOS ALTER, S.A.
MERCK SL
LABORATORIOS ALTER, S.A.

A08130502
P7500013C
B28089225
A80401821
A80932338
B08070195
A80932338

SCHOENENBERGER ARNAIZ, JUAN ANTONIO
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
ABELLA PONS, FRANCESC
REÑÉ ESPINET, JOSEP MARIA
PIÑOL RIPOLL, GERARD
MATIAS-GUIU GUIA, XAVIER
MUR LAIN, MARIA

Epidemiologia, Malalties infeccioses i Salut pública
Altres línies
Altres línies
Neurociències
Càncer
Neurociències

ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN
FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.
MSD. MERCK SHARP DOHME ESPAÑA SA
BOSTON SCIENTIFIC IBERICA SA
TRENDING BUSINESS SL
NOVARTIS FARMACEUTICA SA
SANOFI AVENTIS, S.A.
BAXTER, S.L.
BAXTER, S.L.
UCB PHARMA SA
COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A.

G58899998
A28211092
A28058386
A80461221

Análisis de los errores de medicacion comunicados en el HUAV por el sistema TPScloud
II Primavera Sportfest Alta Ribagorça
Colaboración para Jornada online de tabaquismo
Formación y asistencia a congresos para el Congreso DDW
Donación a proyectos de investigación en area de neurociencia Dr. Piñol HUSM
OT contracte de prestació de a Merck SLU per refer determinacions RAS BRAF
Donación a proyectos de investigación área pediatría HUAV

3.000,00 BORDALBA JOAN RAMON,
3.000,00
3.000,00
1.760,00
1.700,00
1.600,00

984,38
721,05
700,00
506,00
500,00
360,00
300,00
743.982,91

Altres línies
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Imports pagats
Entitat

NIF

Descripció

BANC DE SANG I TEIXITS

Q5856387E

Addenda del Conveni Marc per al subministrament de mostres biològiques per a
investigació biomèdica

PAGES EDITORS, S.L.

B25431719

Col·laboració en l'impressió del Llibre l'Univers Divers

WORLDCOO, S.L.

B65855611

Serveis Fundraising

CIBERES
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA

G84884501
G60594009

Acord de cessió de mostres humanes i/o dadescliniques associat per la investigació
Conveni de col·laboració horitzontal entre IRBLleida i VHIR en matèria
d'assessorament jurídic

CAIXABANK SA

A08663619

Convenio de colaboración en relación a la captación de donativos por Bizum

Import pagat

Investigador principal

INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
Variable IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
855,33 IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
Variable IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
Variable IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
Variable IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
Variable IRBLLEIDA,
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Sense import
Entitat

NIF

Descripció

DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT CAT

S0811001G

Aliança Estratègica IRISCAT

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Q5855029D

DEPARTAMENT DE SALUT GENERALITAT CAT

S0811001G

Conveni d’encomana de gestió entre l’Institut Català de la Salut HUAV i IRBLLEIDA
Conveni entre DS, ICS, el BDST i els centres de recerca per crear la platafomra
COVID.CAT

CAN ANTAVIANA SL

B25490277

Autorització d'acces pagina web www.nitdelarecerca.irblleida.org per a Funbrain

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE LLEIDA
Q2566001J
FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
G82999871
GERENCIA ATENCION INTEGRADA
GUADALAJARA
Q4500146H

Conveni amb el Col·legi de Metges per activitats de difusió
Condiciones generales de uso de los servicios WEB asociados al CV Normalizado(CVN)
de la FECYT

FUNDACIO PRIVADA JOAN ORO
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA

G25304882

Colaboració en la difusió amb Fundació Joan Oro

G60594009

Conveni de col·laboració entre el VHIR i l'IRBLleida: Miguel Servet

AGENCIA GESTIO AJUTS UNIVERSIT I RECERCA Q0801117C

Autorización para la realización de actividad en el hospital de Guadalajara

B BRAUN SURGICAL SA
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA
FUNDACIO HOSPITAL UNIVERSITARI VALL
D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA

A61123782

G60594009

Conveni per al tractament de dades en el Marc de les convocatòries AGAUR
Colaboración B. BRAUN y INSTITUTOS para recopilar evidencia clínica del uso de
diversos productos
Document annex al conveni de col·laboració entre VHIR i l'IRBLleida pels projectes del
Dr. Arango
Addenda II al conveni de col·laboració entre VHIR i l'IRBLleida pels projectes del Dr.
Arango

ASOCIACION CIENCIA EN EL PARLAMENTO

-

Inscripción como socio institucional en la asociación Ciencia en el Parlamento

G60594009

Investigador principal
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,
INSTITUT RECERCA BIOMEDICA DE LLEIDA
IRBLLEIDA,

11

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 i marc normatiu
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 2020 van ser aprovats pel Patronat en data 1 de
juny de 2021.
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.
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).
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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 2021, 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.
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,
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el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos
d’efectiu de l’exercici 2021 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 2021 es
presenta a efectes comparatius amb la informació de l’exercici 2020.
La comparació entre els exercicis 2021 i 2020 s’ha d’efectuar considerant la circumstància
exposada a la Nota 2.j “Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 2021”.
La Fundació ha sotmès a auditoria els comptes anuals dels exercicis 2021 i 2020.
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 2021 no s’han produït canvis de criteris comptables significatius respecte a
l’exercici 2020.
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 2020. 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 2021.
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j) Efectes de la primera aplicació de la modificació del PGC 2021
Durant l’exercici anual 2021 han entrat en vigor noves normes comptables que, per tant, han
estat tingudes en compte en l’elaboració dels presents comptes anuals, que no han suposat un
canvi de polítiques comptables per a la Fundació.
L’impacte de l’aplicació d’aquests criteris nous no ha tingut efectes en les dades dels comptes
anuals corresponents a l’exercici 2020.
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:
2021

2020

Base de repartiment
Excedent de l'exercici
TOTAL BASE DE REPARTIMENT

(82.257,55)
(82.257,55)

(22.229,94)
(22.229,94)

Aplicació
Romanent
TOTAL APLICACIÓ

(82.257,55)
(82.257,55)

(22.229,94)
(22.229,94)

4. – Normes de registre i valoració
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus
comptes anuals de l’exercici 2021, d’acord amb els establerts pel Pla General de Comptabilitat
de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
han estat les següents (s’han inclòs únicament aquelles polítiques que són específiques de
l’activitat de la Fundació i aquelles considerades significatives atenent a la naturalesa de les
seves activitats):
a) Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu d’adquisició o
el cost de producció. El cost de l’immobilitzat intangible adquirit mitjançant combinacions de
negocis és el seu valor raonable en la data d’adquisició.
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Després del reconeixement inicial, l’immobilitzat intangible es valora pel seu cost, menys
l’amortització acumulada i, si s’escau, l’import acumulat de les correccions per deteriorament
registrades.
Els actius intangibles són actius de vida útil definida i, per tant, s’amortitzen sistemàticament en
funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual. Els mètodes i períodes
d’amortització aplicats són revisats en cada tancament d’exercici i, si escau, ajustats de forma
prospectiva. Almenys al tancament de l’exercici, s’avalua l’existència d’indicis de
deteriorament, cas en el qual s’estimen els imports recuperables, efectuant-se les correccions
valoratives que procedeixin.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat intangible s’amortitzen de forma lineal durant la
seva vida útil estimada. La Fundació amortitza els seus immobilitzats intangibles segons el
mètode lineal: les aplicacions informàtiques s’amortitzen en 3 anys.
Quan la vida útil d’aquests actius no pugui estimar-se de manera fiable s’amortitzaran en un
termini de deu anys, sens perjudici dels terminis establerts en les normes particulars sobre
l’immobilitzat intangible.
La Fundació inclou en el cost de l’immobilitzat intangible que necessita un període de temps
superior a un any per estar en condicions d’ús, explotació o venda, les despeses financeres
relacionades amb el finançament específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició,
construcció o producció.
Aplicacions informàtiques
Es valoren al preu d’adquisició o cost de producció, 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 del personal propi que ha treballat en el desenvolupament de les aplicacions
informàtiques s’inclouen com a major cost de les mateixes, amb abonament a l’epígraf
"Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu" del compte de pèrdues i guanys.
Les reparacions que no representen una ampliació de la vida útil i els costos de manteniment
són carregats en el compte de pèrdues i guanys en l’exercici en què es produeixen.
Deteriorament de valor d’immobilitzat intangible
Al tancament de l’exercici o sempre que existeixin indicis de pèrdues de valor, la Fundació
revisa els imports en llibres dels seus actius intangibles per determinar si existeixen indicis que
aquests actius hagin patit una pèrdua per deteriorament de valor. Si existeix qualsevol indici,
l’import recuperable de l’actiu es calcula amb l’objecte de determinar l’abast de la pèrdua per
deteriorament de valor (si n’hi hagués). En cas que l’actiu no generi fluxos d’efectiu per si
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mateix que siguin independents d’altres actius, la Fundació calcularà l’import recuperable de la
unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu.
L’import recuperable és el valor superior entre el valor raonable menys el cost de venda i el
valor en ús.
Per estimar el valor en ús, la Fundació prepara les previsions de fluxos de caixa futurs a partir
dels pressupostos més recents aprovats pel Patronat de la Fundació. Aquests pressupostos
incorporen les millors estimacions disponibles d’ingressos i despeses de les unitats generadores
d’efectiu utilitzant l’experiència del passat i les expectatives futures.
En avaluar el valor d’ús, els futurs fluxos d’efectius estimats es descompten al seu valor actual
utilitzant un tipus d’interès de mercat sense risc, ajustats pels riscos específics de l’actiu que no
s’han tingut en compte en estimar els futurs fluxos d’efectiu.
Si s’estima que l’import recuperable d’un actiu (o una unitat generadora d’efectiu) és inferior al
seu import en llibres, l’import en llibres de l’actiu (unitat generadora d’efectiu) es redueix al seu
import recuperable. Per això es reconeix l’import de la pèrdua per deteriorament de valor com
a despesa i es distribueix entre els actius que formen la unitat, reduint en primer lloc el fons de
comerç, si existís, i, a continuació, la resta dels actius de la unitat prorratejats en funció del seu
import en llibres.
Quan una pèrdua per deteriorament de valor reverteix posteriorment, l’import en llibres de
l’actiu (unitat generadora d’efectiu) s’incrementa a l’estimació revisada del seu import
recuperable, però de manera que l’import en llibres incrementat no superi l’import en llibres
que s’hauria determinat de no haver-se reconegut cap pèrdua per deteriorament de valor per a
l’actiu (unitat generadora d’efectiu) en exercicis anteriors. Immediatament es reconeix una
reversió d’una pèrdua per deteriorament de valor com a ingrés.
En l’exercici 2021, la Fundació no ha registrat pèrdues per deteriorament de l’immobilitzat
intangible.
b) Immobilitzat material
Es valora al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més de l’import
facturat després de deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses
addicionals i directament relacionades que es produeixin fins a la seva posada en
funcionament, com les despeses d’explanació i enderroc, transport, assegurances, instal·lació,
muntatge i altres similars. La Fundació inclou en el cost de l’immobilitzat material que necessita
un període de temps superior a un any per estar en condicions d’ús, explotació o venda, les
despeses financeres relacionades amb el finançament específic o genèric, directament
atribuïble a l’adquisició, construcció o producció. Forma part, també, del valor de l’immobilitzat
material, l’estimació inicial del valor actual de les obligacions assumides derivades del
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desmantellament o retir i altres associades a l’actiu, tals com costos de rehabilitació, quan
aquestes obligacions donen lloc al registre de provisions. Així com la millor estimació del valor
actual de l’import contingent, no obstant això, els pagaments contingents que depenguin 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’incorrin.
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 meritin. A tal 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 de la qual no sigui
significatiu, no caldrà dur a terme cap tipus d’actualització.
La Fundació no té compromisos de desmantellament, retir o rehabilitació pels seus béns
d’actiu. Per això no s’han comptabilitzat en els actius valors per a la cobertura d’aquestes
obligacions de futur.
El Patronat de la Fundació considera que el valor comptable dels actius no supera el seu valor
recuperable.
Es registra la pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material quan
el seu valor net comptable superi el seu import recuperable, entenent aquest com el major
import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
Les despeses realitzades durant l’exercici amb motiu de les obres i treballs efectuats per la
Fundació es carregaran en els comptes de despeses que corresponguin. Els costos d’ampliació
o millora que donen lloc a un augment de la capacitat productiva o a un allargament de la vida
útil dels béns, són incorporats a l’actiu com a major valor del mateix. Els comptes de
l’immobilitzat material en curs es carreguen per l’import d’aquestes despeses, amb abonament
a la partida d’ingressos que recull els treballs realitzats per la Fundació per si mateixa.
Els costos relacionats amb grans reparacions dels elements de l’immobilitzat material es
reconeixen com a substitució en el moment en què s’incorren i s’amortitzen durant el període
que hi hagi fins a la següent reparació, donant de baixa qualsevol import associat a la reparació
que pogués romandre en el valor comptable de l’esmentat immobilitzat.
En els arrendaments financers es comptabilitza l’actiu d’acord amb la seva naturalesa, i un
passiu financer pel mateix import, que és el menor entre el valor raonable de l’actiu arrendat i
el valor actual a l’inici de l’arrendament dels pagaments mínims acordats.
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L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza, des del moment en què
estan disponibles per a la seva posada en funcionament, de forma lineal durant la seva vida útil
estimada estimant un valor residual nul, en funció dels següents anys de vida útil:
Epígraf
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat

Percentatges
d'amortització
12%
4%
30%
10%
25%
15%

La Fundació avalua, almenys al tancament de cada exercici, si existeixen indicis de pèrdues per
deteriorament de valor del seu immobilitzat material, que redueixin el valor recuperable dels
esmentats actius a un import inferior al del seu valor en llibres. Si existeix qualsevol indici,
s’estima el valor recuperable de l’actiu amb l’objecte de determinar l’abast de l’eventual
pèrdua per deteriorament de valor. En cas que l’actiu no generi fluxos d’efectiu que siguin
independents d’altres actius o grups d’actius, la Fundació calcula el valor recuperable de la
unitat generadora d’efectiu (UGE) a la qual pertany l’actiu.
El valor recuperable dels actius és el més gran entre el seu valor raonable menys els costos de
venda i el seu valor en ús. La determinació del valor en ús es realitza en funció dels fluxos
d’efectiu futurs esperats que es derivaran de la utilització de l’actiu, les expectatives sobre
possibles variacions en l’import o distribució temporal dels fluxos, el valor temporal dels diners,
el preu a satisfer per suportar la incertesa relacionada amb l’actiu i altres factors que els
partícips del mercat considerarien en la valoració dels fluxos d’efectiu futurs relacionats amb
l’actiu.
En el cas que l’import recuperable estimat sigui inferior al valor net en llibres de l’actiu, es
registra la corresponent pèrdua per deteriorament amb càrrec al compte de pèrdues i guanys,
reduint el valor en llibres de l’actiu al seu import recuperable.
Una vegada reconeguda la correcció valorativa per deteriorament o la seva reversió, s’ajusten
les amortitzacions dels exercicis següents considerant el nou valor comptable.
No obstant l’anterior, si de les circumstàncies específiques dels actius es posa de manifest una
pèrdua de caràcter irreversible, aquesta es reconeix directament en pèrdues procedents de
l’immobilitzat del compte de pèrdues i guanys.
En l’exercici 2021, la Fundació no ha registrat pèrdues per deteriorament dels immobilitzats
materials.
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c) Arrendaments
Els arrendaments es classifiquen com a 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. Els altres arrendaments es
classifiquen com a arrendaments operatius.
La normativa vigent estableix que el cost dels béns arrendats es comptabilitzarà al balanç de
situació segons la naturalesa del bé objecte del contracte i, simultàniament, un passiu pel
mateix import. Aquest import serà el menor entre el valor raonable del bé arrendat i el valor
actual a l'inici de l'arrendament de les quantitats mínimes acordades, inclosa l'opció de compra,
quan no hi hagi dubtes raonables sobre el seu exercici. No s'inclouran en el càlcul les quotes de
caràcter contingent, el cost dels serveis i els impostos repercutibles per l'arrendador.
Els actius registrats per aquest tipus d'operacions s'amortitzen amb criteris similars als aplicats
al conjunt dels actius materials, atenent-ne la naturalesa.
Els contractes d'arrendament financer han estat incorporats directament com a actiu de la
Fundació i es fa figurar al passiu el deute existent amb el creditor. Els interessos s'incorporen
directament com a despeses a mesura que es van liquidant les quotes corresponents.
En les operacions d'arrendament operatiu, la propietat del bé arrendat i substancialment tots
els riscos i avantatges que recauen sobre el bé, romanen a l'arrendador.
Quan la Fundació actua com a arrendatari, les despeses de l'arrendament es carreguen
linealment al compte de pèrdues i guanys en funció dels acords i de la vida del contracte.
Quan la Fundació actua com a arrendador, els ingressos derivats dels arrendaments operatius
es registren al compte de pèrdues i guanys quan es meriten. Els costos directes imputables al
contracte s'inclouen com a valor més gran de l'actiu arrendat i es reconeixen com a despesa
durant el termini del contracte, aplicant el mateix criteri utilitzat per al reconeixement dels
ingressos de l'arrendament.
d) Instruments financers
La Fundació té registrats en el capítol d’instruments financers, aquells contractes que donen
lloc a un actiu financer en una empresa i, simultàniament, a un passiu financer o a un
instrument de patrimoni en una altra empresa. Per tant, la present norma resulta d’aplicació
als instruments financers següents:
a) Actius financers:
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-

Efectiu i altres actius líquids equivalents.

-

Crèdits per operacions comercials: clients i deutors diversos;

-

Crèdits a tercers: tals com els préstecs i crèdits financers concedits, inclosos els sorgits
de la venda d’actius no corrents;

-

Valors representatius de deute d’altres empreses adquirits: tals com 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 l’empresa: entre ells, futurs o operacions a
termini, opcions, permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini, i

-

Altres actius financers: tals com dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i crèdits al
personal, fiances i dipòsits constituïts, dividends a cobrar i desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni propi.

b) Passius financers:
-

Deutes per operacions comercials: proveïdors i creditors diversos;

-

Deutes amb entitats de crèdit;

-

Obligacions i altres valors negociables emesos: tals com bons i pagarés;

-

Derivats amb valoració desfavorable per l’empresa: entre ells, futurs o operacions a
termini, opcions, permutes financeres i compravenda de moneda estrangera a termini;

-

Deutes amb característiques especials, i

-

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.

c) Instruments de patrimoni propi: tots els instruments financers que s’inclouen dins dels fons
propis, tal com les accions ordinàries emeses o participacions en el capital social.
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Inversions financeres a llarg i curt termini
-

Actius financers a cost amortitzat. Un actiu financer s’inclou en aquesta categoria, fins
i tot quan estigui admès a negociació en un mercat organitzat, si l’empresa manté la
inversió amb l’objectiu de percebre els fluxos d’efectiu derivats de l’execució del
contracte, i les condicions contractuals de l’actiu financer donen lloc, en dates
especificades, a fluxos d’efectiu que són únicament cobraments de principal i interessos
sobre l’import del principal pendent. Els fluxos d’efectiu contractuals que són
únicament cobraments de principal i interès sobre l’import del principal pendent són
inherents a un acord que té la naturalesa de préstec ordinari o comú, sens perjudici que
l’operació s’acordi a un tipus d’interès zero o per sota de mercat. Amb caràcter general,
s’inclouen en aquesta categoria els crèdits per operacions comercials (aquells actius
financers que s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de
trànsit de l’empresa amb cobrament ajornat), i els crèdits per operacions no comercials
aquells actius financers que, no essent instruments de patrimoni ni derivats, no tenen
origen comercial i els cobraments dels quals són de quantia determinada o
determinable, que procedeixen d’operacions de préstec o crèdit concedits per
l’empresa). És a dir, dins d’aquesta categoria estarien els préstecs i comptes a cobrar,
així com aquells valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada,
cobraments de quantia determinada o determinable, que es negociïn en un mercat
actiu i que la Fundació té intenció i capacitat de conservar fins al seu venciment.
o Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, més els costos de
transacció que els siguin directament atribuïbles. No obstant això, els crèdits per
operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un
tipus d’interès contractual explícit, així com els crèdits al personal, els dividends
a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni, l’import
dels quals s’espera rebre en el curt termini, es podran valorar pel seu valor
nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
o Valoració posterior: es fa a cost amortitzat i els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu.
No obstant això, els crèdits amb venciment no superior a un any que, d’acord
amb el que disposa l’apartat anterior, es valorin inicialment pel seu valor
nominal, continuaran valorant-se per l’esmentat import, llevat que s’haguessin
deteriorat.
Quan els fluxos d’efectiu contractuals d’un actiu financer es modifiquen a causa
de les dificultats financeres de l’emissor, l’empresa analitzarà si escau
comptabilitzar una pèrdua per deteriorament de valor.
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o Deteriorament: la Fundació registra els corresponents deterioraments per la
diferència existent entre l’import a recuperar dels comptes per cobrar i el valor
en llibres pel qual es troben registrats.
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives
necessàries sempre que existeix evidència objectiva que el valor d’un actiu
financer inclòs en aquesta categoria, o d’un grup d’actius financers amb similars
característiques de risc valorats col·lectivament, s’ha deteriorat com a resultat
d’un o més esdeveniments que hagin ocorregut després del seu reconeixement
inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats
futurs, que poden venir motivats per la insolvència del deutor.
La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius financers és la diferència
entre el seu valor en llibres i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs, inclosos,
si s’escau, els procedents de l’execució de les garanties reals i personals, que
s’estima van a generar, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat en el
moment del seu reconeixement inicial.
Les correccions de valor per deteriorament, així com la seva reversió quan
l’import d’aquesta pèrdua disminueix per causes relacionades amb un
esdeveniment posterior, es reconeixen com una despesa o un ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del
deteriorament té com a límit el valor en llibres de l’actiu que estaria reconegut
en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del valor.
-

Actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys.
S’inclouen en aquesta categoria tots els actius financers, llevat que procedeixi la seva
classificació en alguna de les restants categories. S’inclouen obligatòriament en aquesta
categoria els actius financers mantinguts per negociar.
Els instruments de patrimoni que no es mantenen per negociar, ni es valoren al cost,
l’empresa pot realitzar l’elecció irrevocable en el moment del seu reconeixement inicial
de presentar els canvis posteriors en el valor raonable directament en el patrimoni net.
En tot cas, l’empresa pot, en el moment del reconeixement inicial, designar un actiu
financer de forma irrevocable com a mesurat al valor raonable amb canvis en el compte
de pèrdues i guanys si fent-lo elimina o redueix significativament una incoherència de
valoració o asimetria.
o Valoració inicial: es valoren pel seu valor raonable. Els costos de transacció que
els siguin directament atribuïbles es reconeixen en el compte de pèrdues i
guanys de l’exercici.
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o Valoració posterior: valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys.
o Deteriorament: no es deterioren ja que estan en tot moment valorats pel seu
valor raonable, i es computen les variacions de valor al resultat de l’exercici.
-

Actius financers a cost. Dins d’aquesta categoria s’inclouen, entre d’altres, les
inversions en el patrimoni d’empreses del grup, multigrup i associades, així com les
restants inversions en instruments de patrimoni el valor raonable dels quals no es pot
determinar per referència a un preu cotitzat en un mercat actiu per a un instrument
idèntic, o no es pot obtenir una estimació fiable del mateix.
S’inclouran també en aquesta categoria els préstecs participatius els interessos dels
quals tinguin caràcter contingent i qualsevol altre actiu financer que inicialment
procedís classificar en la cartera de valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues
i guanys quan no sigui possible obtenir una estimació fiable del seu valor raonable.
o Valoració inicial: es valoren al cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els siguin directament
atribuïbles.
o Valoració posterior: els instruments de patrimoni inclosos en aquesta categoria
es valoren pel seu cost, menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
o Deteriorament: almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions
valoratives necessàries sempre que existeix evidència objectiva que el valor en
llibres d’una inversió no és recuperable. La Fundació registra els corresponents
deterioraments per la diferència existent entre el valor en llibres i l’import
recuperable, entès aquest com el major import entre el seu valor raonable
menys els costos de venda i el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs derivats
de la inversió, que pel cas d’instruments de patrimoni es calculen, bé
mitjançant l’estimació dels que s’espera rebre com a conseqüència del
repartiment de dividends realitzat per l’empresa participada i de l’alienació o
baixa en comptes de la inversió en la mateixa, bé mitjançant l’estimació de la
seva participació en els fluxos d’efectiu que s’espera siguin generats per
l’empresa participada, procedents tant de les seves activitats ordinàries com de
la seva alienació o baixa en comptes.
Llevat de millor evidència de l’import recuperable de les inversions en
instruments de patrimoni, l’estimació de la pèrdua per deteriorament d’aquesta
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classe d’actius es calcula en funció del patrimoni net de l’entitat participada i de
les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració, netes de l’efecte
impositiu. En la determinació d’aquest valor, i sempre que l’empresa participada
hagi invertit al seu torn en una altra, es té en compte el patrimoni net inclòs en
els comptes anuals consolidats elaborats aplicant els criteris del Codi de Comerç
i les seves normes de desenvolupament.
El reconeixement de les correccions valoratives per deteriorament de valor i, si
s’escau, la seva reversió, es registren com una despesa o un ingrés,
respectivament, en el compte de pèrdues i guanys. La reversió del
deteriorament tindrà com a límit el valor en llibres de la inversió que estaria
reconeguda en la data de reversió si no s’hagués registrat el deteriorament del
valor.
-

Actius financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net. Un actiu financer
s’inclou en aquesta categoria quan les condicions contractuals de l’actiu financer donen
lloc, en dates especificades, a fluxos d’efectiu que són únicament cobraments de
principal i interessos sobre l’import del principal pendent, i no es manté per negociar ni
procedeixi classificar-lo en la categoria d’actius financers a cost amortitzat. També
s’inclouen en aquesta categoria les inversions en instruments de patrimoni per a les
quals, havent-se d’incloure en la categoria d’actius financers a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys, s’ha exercitat l’opció irrevocable de classificar-les en
aquesta categoria.
o Valoració inicial: valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de
la transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada, més
els costos de transacció que els són directament atribuïbles.
o Valoració posterior: valor raonable, sense deduir els costos de transacció en què
es pugui incórrer en la seva alienació. Els canvis que es produeixen en el valor
raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que l’actiu financer
causa baixa del balanç o es deteriora, moment en què l’import així reconegut,
s’imputa al compte de pèrdues i guanys.
o Deteriorament: al menys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions
valoratives necessàries sempre que existeix evidència objectiva que el valor
d’un actiu financer s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveniments
que hagin ocorregut després del seu reconeixement inicial, i que ocasionin: retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs; o - la falta de recuperabilitat del
valor en llibres de l’actiu, evidenciada, per exemple, per un descens prolongat o
significatiu en el seu valor raonable.
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La correcció valorativa per deteriorament del valor d’aquests actius financers és
la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si s’escau, qualsevol
correcció valorativa per deteriorament prèviament reconeguda en el compte de
pèrdues i guanys i el valor raonable en el moment en què s’efectuï la valoració.
Les pèrdues acumulades reconegudes en el patrimoni net per disminució del
valor raonable, sempre que existeixi una evidència objectiva de deteriorament
en el valor de l’actiu, es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys.
Si en exercicis posteriors s’incrementa el valor raonable, la correcció valorativa
reconeguda en exercicis anteriors reverteix amb abonament al compte de
pèrdues i guanys de l’exercici. No obstant això, en el cas que s’incrementés el
valor raonable corresponent a un instrument de patrimoni, la correcció
valorativa reconeguda en exercicis anteriors no revertirà amb abonament al
compte de pèrdues i guanys i es registra l’increment de valor raonable
directament contra el patrimoni net.
-

Reclassificació d’actius financers
Quan l’empresa canviï la forma en què gestiona els seus actius financers per generar
fluxos d’efectiu, reclassificarà tots els actius afectats d’acord amb els criteris establerts
en els apartats anteriors d’aquesta norma. La reclassificació de categoria no és un
supòsit de baixa de balanç sinó un canvi en el criteri de valoració.
Es poden donar les reclassificacions següents:
o Reclassificació dels actius financers a cost amortitzat a la categoria d’actius
financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys i al
contrari.
o Reclassificació dels actius financers a cost amortitzat a la categoria d’actius
financers a valor raonable amb canvis en el patrimoni net i, al contrari.
o Reclassificació dels actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de
pèrdues i guanys a la categoria d’actius financers a valor raonable amb canvis en
el patrimoni net i, al contrari.
o Reclassificació de les inversions en instruments de patrimoni valorades a cost a
la categoria d’actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys i
al contrari.
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-

Interessos i dividends rebuts d’actius financers
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de
l’adquisició es reconeixen com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys. Els
interessos dels actius financers valorats a cost amortitzat es reconeixen pel mètode del
tipus d’interès efectiu i els ingressos per dividends procedents d’inversions en
instruments de patrimoni es reconeixen quan han sorgit els drets per a la Fundació a la
seva percepció.
En la valoració inicial dels actius financers es registren de forma independent, atenent al
seu venciment, l’import dels interessos explícits meritats i no vençuts en aquest
moment, així com l’import dels dividends acordats per l’òrgan competent en el
moment de l’adquisició.
Així mateix, si els dividends distribuïts procedeixen inequívocament de resultats
generats amb anterioritat a la data d’adquisició perquè s’hagin distribuït imports
superiors als beneficis generats per la participada des de l’adquisició, no es reconeixen
com a ingressos, i minoren el valor comptable de la inversió.
El judici sobre si s’han generat beneficis per la participada es realitza atenent
exclusivament els beneficis comptabilitzats en el compte de pèrdues i guanys individual
des de la data d’adquisició, llevat evidència de que el repartiment amb càrrec a aquests
beneficis s’hagi de qualificar com una recuperació de la inversió des de la perspectiva
de l’entitat que rep el dividend.

-

Baixa d’actius financers
La Fundació dona 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. En el cas concret de comptes a cobrar
s’entén que aquest fet es produeix en general si s’han transmès els riscos d’insolvència i
mora.
Quan l’actiu financer es dona de baixa la diferència entre la contraprestació rebuda
neta dels costos de transacció atribuïbles i el valor en llibres de l’actiu, més qualsevol
import acumulat que s’hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el
guany o pèrdua sorgida en donar de baixa l’esmentat actiu, que forma part del resultat
de l’exercici en què aquesta es produeix.
Per contra, la Fundació no dóna de baixa els actius financers, i reconeix un passiu
financer per un import igual a la contraprestació rebuda, en les cessions d’actius
financers en les quals es retingui substancialment els riscos i beneficis inherents a la
seva propietat.
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-

Efectiu i altres mitjans 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 amb venciment inferior a tres mesos
d’alta liquiditat que són ràpidament realitzables en caixa i que no tenen risc de canvis
en el seu valor.

Passius financers
Els passius financers, a efectes de la seva valoració, s’inclouen en alguna de les categories
següents:
-

Passius financers a cost amortitzat. Dins d’aquesta categoria es classifiquen tots els
passius financers excepte quan s’han de valorar a valor raonable amb canvis en el
compte de pèrdues i guanys. Amb caràcter general, s’inclouen en aquesta categoria els
dèbits per operacions comercials i els dèbits per operacions no comercials.
Els préstecs participatius que tinguin les característiques d’un préstec ordinari o comú
també s’inclouran en aquesta categoria sens perjudici que l’operació s’acordi a un tipus
d’interès zero o per sota de mercat.
o Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que, llevat
evidència en contrari, és el preu de la transacció, que equival al valor raonable
de la contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que li siguin
directament atribuïbles. No obstant això, els dèbits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès
contractual, així com els desemborsaments exigits per tercers sobre
participacions, l’import de les quals s’espera pagar en el curt termini, es poden
valorar pel seu valor nominal, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu
no sigui significatiu.
o Valoració posterior: es fa a cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus
d’interès efectiu. No obstant això, els dèbits amb venciment no superior a un
any que, d’acord amb el que disposa l’apartat anterior, es valorin inicialment pel
seu valor nominal, continuaran valorant-se per l’esmentat import.

-

Passius financers a valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys. Dins
d’aquesta categoria es classifiquen els passius financers que compleixin algunes de les
condicions següents:
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Són passius que es mantenen per negociar;



Són passius, que, des del moment del reconeixement inicial, i de forma
irrevocable, han estat designats per l’entitat per comptabilitzar-lo al
valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i guanys, sempre
que aquesta designació compleixi amb l’objectiu fixat en la normativa
comptable.



Opcionalment i de forma irrevocable, es poden incloure en la seva
integritat en aquesta categoria els passius financers híbrids subjecte als
requisits establerts en el PGC.

o Valoració inicial: valor raonable, que, llevat evidència en contrari, és el preu de
la transacció, que equivaldrà al valor raonable de la contraprestació rebuda. Els
costos de transacció que els siguin directament atribuïbles es reconeixen en el
compte de pèrdues i guanys de l’exercici.
o Valoració posterior: valor raonable amb canvis en el compte de pèrdues i
guanys.
-

Baixa de passius financers
L’empresa donarà de baixa un passiu financer, o part del mateix, quan l’obligació s’hagi
extingit; és a dir, quan hagi estat satisfeta, cancel·lada o hagi expirat.

-

Fiances lliurades i rebudes
Els dipòsits o fiances constituïdes en garantia de determinades obligacions es valoren
per l’import efectivament satisfet, que no difereix significativament del seu valor
raonable.
En les fiances lliurades o rebudes per arrendaments operatius o per prestació de
serveis, la diferència entre el seu valor raonable i l’import desemborsat es considera
com un pagament o cobrament anticipat per l’arrendament o prestació del servei, que
s’imputa al compte de pèrdues i guanys durant el període de l’arrendament o durant el
període en què es presta el servei, d’acord amb la norma sobre ingressos per vendes i
prestació de serveis.
En estimar el valor raonable de les fiances, es pren com a període romanent el termini
contractual mínim compromès durant el qual no se’n pugui retornar l’import, sense
prendre en consideració el comportament estadístic de devolució.
Quan la fiança sigui a curt termini, no és necessari realitzar el descompte de fluxos
d’efectiu si el seu efecte no és significatiu.
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-

Valor raonable
El valor raonable és l’import pel qual pot ésser intercanviat un actiu o liquidat un passiu,
entre parts interessades i degudament informades, que realitzin una transacció en
condicions d’independència mútua.
Amb caràcter general, en la valoració d’instruments financers valorats a valor raonable,
la Fundació calcula aquest per referència a un valor fiable de mercat, constituint el preu
cotitzat en un mercat actiu la millor referència d’aquest valor raonable. Per aquells
instruments respecte dels quals no existeixi un mercat actiu, el valor raonable s’obté, si
s’escau, mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració.
S’assumeix que el valor en llibres dels crèdits i dèbits per operacions comercials
s’aproxima al seu valor raonable.

-

Instruments financers derivats i comptabilització de cobertures
La Fundació classifica en les categories següents les operacions de cobertura:

a) Cobertura de valor raonable: cobreix l’exposició als canvis en el valor raonable d’actius
o passius reconeguts o de compromisos en ferm encara no reconeguts, o d’una part
concreta dels mateixos, atribuïble a un risc concret que pugui afectar el compte de
pèrdues i guanys (per exemple, la contractació d’una permuta financera per cobrir el
risc d’un finançament a tipus d’interès fix).
Els canvis de valor de l’instrument de cobertura i de la partida coberta atribuïbles al risc
cobert es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys.
Quan la partida coberta sigui un compromís en ferm no reconegut o un component
d’aquest, el canvi acumulat en el valor raonable de la partida coberta amb posterioritat
a la seva designació es reconeixerà com un actiu o un passiu, i el guany o pèrdua
corresponent es reflectirà en el compte de pèrdues i guanys.
Les modificacions en l’import en llibres de les partides cobertes que es valorin a cost
amortitzat implicaran la correcció, bé des del moment de la modificació, bé (com a
tarda) des que cessi la comptabilitat de cobertures, del tipus d’interès efectiu de
l’instrument.
b) Cobertura de fluxos d’efectiu: cobreix l’exposició a la variació dels fluxos d’efectiu que
s’atribueixi a un risc concret associat a la totalitat o a un component d’un actiu o passiu
reconegut (tal com la contractació d’una permuta financera per cobrir el risc d’un
finançament a tipus d’interès variable), o a una transacció prevista altament probable
(per exemple, la cobertura del risc de tipus de canvi relacionat amb compres i vendes
previstes d’immobilitzats materials, béns i serveis en moneda estrangera), i que pugui
afectar el compte de pèrdues i guanys. La cobertura del risc de tipus de canvi d’un
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compromís en ferm pot ser comptabilitzada com una cobertura de fluxos d’efectiu o
com una cobertura de valor raonable.
La Fundació està exposada a les fluctuacions que es produeixin en els tipus de canvi dels
diferents països on opera. Per tal de mitigar aquest risc, se segueix la pràctica de
formalitzar, sobre la base de les seves previsions i pressupostos, contractes de
cobertura de risc en la variació del tipus de canvi quan les perspectives d’evolució del
mercat així ho aconsellen.
De la mateixa manera, manté una exposició al tipus de canvi per les variacions
potencials que es puguin produir en les diferents divises en què manté el deute amb
entitats financeres, per la qual cosa realitza cobertures d’aquest tipus d’operacions
quan les perspectives d’evolució del mercat així ho aconsellen.
D’altra banda, es troba exposada a les variacions en les corbes de tipus d’interès en
mantenir tot el seu deute amb entitats financeres a interès variable. En aquest sentit la
Fundació formalitza contractes de cobertura de risc de tipus d’interès, bàsicament a
través de contractes amb estructures que asseguren tipus d’interès màxims.
Al tancament de l’exercici s’han valorat els contractes en vigor comparant, per a cada
contracte individualment considerat, el preu pactat amb la cotització de cada divisa i, si
s’escau, amb el tipus d’interès de referència a la data de tancament, reconeixent-se els
canvis de valor dels mateixos en el compte de resultats.
-

Instruments financers compostos
L’emissió de bons bescanviables realitzada per la Fundació compleix amb els requisits
necessaris establerts pel Pla General de Comptabilitat per ser considerats com a passius
financers. Per aquest motiu, de l’import net rebut des de l’emissió dels bons s’ha
diferenciat l’import corresponent a l’element de passiu del component de patrimoni
net, que representa el valor raonable de l’opció incorporada d’aquest instrument.

-

Inversions en empreses del grup, multigrup i associades
Les inversions en empreses del grup, multigrup i associades, es valoren inicialment pel
seu cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més els costos de
transacció.
Almenys al tancament de l’exercici, la Fundació procedeix a avaluar si ha existit
deteriorament de valor de les inversions. Les correccions valoratives per deteriorament
i en el seu cas la reversió, es porten com a despesa o ingrés, respectivament, en el
compte de pèrdues i guanys.
La correcció per deteriorament s’aplicarà sempre que existeixi evidència objectiva que
el valor en llibres d’una inversió no serà recuperable. S’entén per valor recuperable, el
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el valor actual dels
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fluxos d’efectiu futurs derivats de la inversió, calculats bé mitjançant l’estimació dels
que s’espera rebre com a conseqüència del repartiment de dividends realitzats per
l’empresa participada i de l’alienació o baixa en comptes de la inversió mateixa, bé
mitjançant l’estimació de la seva participació en els fluxos d’efectiu que s’espera que
siguin generats per l’empresa participada. Llevat de millor evidència de l’import
recuperable, es prendrà en consideració el patrimoni net de l’Entitat participada
corregit per les plusvàlues tàcites existents en la data de la valoració.
Els passius financers i els instruments de patrimoni es classifiquen conforme al
contingut dels acords contractuals pactats i tenint en compte el fons econòmic. Un
instrument de patrimoni és un contracte que representa una participació residual en el
patrimoni del grup un cop deduïts tots els seus passius.
e) 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.

f) Transaccions en moneda estrangera
Les operacions realitzades en moneda estrangera es registren en la moneda funcional de la
Fundació (euros) als tipus de canvi vigents en el moment de la transacció. Durant l’exercici, les
diferències que es produeixen entre el tipus de canvi comptabilitzat i el que es troba en vigor a
la data de cobrament o de pagament es registren com a resultats financers en el compte de
resultats. La Fundació no ha canviat en l’exercici la moneda funcional que és l’euro.
Així mateix, al 31 de desembre de cada any, es realitza al tipus de canvi de tancament la
conversió dels saldos a cobrar o pagar amb origen en moneda estrangera. Les diferències de
valoració produïdes es registren com a resultats financers en el compte de resultats.
g) Impost sobre beneficis
La Fundació es troba exempta de l’impost sobre beneficis.
h) Ingressos i despeses
La Fundació reconeix els ingressos pel desenvolupament ordinari de la seva activitat quan es
produeix la transferència del control dels béns o serveis compromesos amb els clients. En
aquell moment, l’empresa valorarà l’ingrés per l’import que reflecteix la contraprestació a la
qual espera tenir dret a canvi d’aquests béns o serveis.
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No es reconeixen ingressos en les permutes d’elements homogenis com les permutes de
productes acabats, o mercaderies intercanviables entre dues empreses amb l’objectiu de ser
més eficaços en la seva tasca comercial de lliurar el producte als seus respectius clients.
-

Reconeixement
L’empresa reconeix els ingressos derivats d’un contracte quan (o a mesura que) es
produeix la transferència al client del control sobre els béns o serveis compromesos (és
a dir, la o les obligacions a complir).
El control d’un bé o servei (un actiu) fa referència a la capacitat per decidir plenament
sobre l’ús d’aquest element patrimonial i obtenir substancialment tots els seus
beneficis restants. El control inclou la capacitat d’impedir que altres entitats decideixin
sobre l’ús de l’actiu i obtinguin els seus beneficis.
Per a cada obligació a complir (lliurament de béns o prestació de serveis) que
s’identifica, l’empresa determina al començament del contracte si el compromís
assumit es complirà al llarg del temps o en un moment determinat.
Els ingressos derivats dels compromisos (amb caràcter general, de prestacions de
serveis o venda de béns) que es compleixen al llarg del temps es reconeixen en funció
del grau d’avanç o progrés cap al compliment complet de les obligacions contractuals
sempre que l’empresa disposa d’informació fiable per realitzar el mesurament del grau
d’avanç.
L’empresa revisa i, si cal, modifica les estimacions de l’ingrés a reconèixer, a mesura que
compleix amb el compromís assumit. La necessitat d’aquestes revisions no indica,
necessàriament, que el desenllaç o resultat de l’operació no pugui ser estimat amb
fiabilitat.
Quan, a una data determinada, l’empresa no és capaç de mesurar raonablement el grau
de compliment de l’obligació (per exemple, en les primeres etapes d’un contracte), tot i
que espera recuperar els costos incorreguts per satisfer aquest compromís, només es
reconeixen ingressos i la corresponent contraprestació en un import equivalent als
costos incorreguts fins a aquesta data.
En el cas de les obligacions contractuals que es compleixen en un moment determinat,
els ingressos derivats de la seva execució es reconeixen en aquesta data. Fins que no es
produeixi aquesta circumstància, els costos incorreguts en la producció o fabricació del
producte (béns o serveis) es comptabilitzen com a existències.
Quan existeixin dubtes relatius al cobrament del dret de crèdit prèviament reconegut
com a ingressos per venda o prestació de serveis, la pèrdua per deteriorament es
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registrarà com una despesa per correcció de valor per deteriorament i no com un
menor ingrés.
-

Compliment de l’obligació al llarg del temps
S’entén que la Fundació transfereix el control d’un actiu (amb caràcter general, d’un
servei o producte) al llarg del temps quan es compleix un dels següents criteris:
a) El client rep i consumeix de forma simultània els beneficis proporcionats per
l’activitat de l’empresa (generalment, la prestació d’un servei) a mesura que
l’entitat la desenvolupa, com succeeix en alguns serveis recurrents (seguretat o
neteja). En aquest cas, si una altra empresa assumia el contracte no necessitaria
realitzar novament de forma substancial el treball completat fins a la data.
b) La Fundació produeix o millora un actiu (tangible o intangible) que el client
controla a mesura que es desenvolupa l’activitat (per exemple, un servei de
construcció efectuat sobre un terreny del client).
c) La Fundació elabora un actiu específic pel client (amb caràcter general, un servei
o una instal·lació tècnica complexa o un bé particular amb especificacions
singulars) sense un ús alternatiu i l’empresa té un dret exigible al cobrament per
l’activitat que s’hagi completat fins a la data (per exemple, serveis de
consultoria que dotin a una opinió professional pel client).
Si la transferència del control sobre l’actiu no es produeix al llarg del temps l’empresa
reconeix l’ingrés seguint els criteris establerts per a les obligacions que es compleixen
en un moment determinat.

-

Indicadors de compliment de l’obligació en un moment del temps
Per identificar el moment concret en què el client obté el control de l’actiu (amb
caràcter general, un bé), l’empresa considera, entre d’altres, els següents indicadors:
a) El client assumeix els riscos i beneficis significatius inherents a la propietat de
l’actiu. En avaluar aquest punt, l’empresa exclou qualsevol risc que doni lloc a
una obligació separada, diferent del compromís de transferir l’actiu. Per
exemple, l’empresa pot haver transferit el control de l’actiu, però no haver
satisfet l’obligació de proporcionar serveis de manteniment durant la vida útil
de l’actiu.
b) L’empresa ha transferit la possessió física de l’actiu. Tanmateix, la possessió
física pot no coincidir amb el control d’un actiu. Així, per exemple, en alguns
acords de recompra i en alguns acords de dipòsit, un client o consignatari pot
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tenir la possessió física d’un actiu que controla l’empresa cedent d’aquest actiu
i, per tant, aquest no pot considerar-se transferit. Per contra, en acords de
lliurament posterior a la facturació, l’empresa pot tenir la possessió física d’un
actiu que controla el client.
c) El client ha rebut (acceptat) l’actiu a conformitat d’acord amb les especificacions
contractuals. Si una empresa pot determinar de forma objectiva que s’ha
transferit el control del bé o servei al client d’acord amb les especificacions
acordades, l’acceptació d’aquest últim és una formalitat que no afectaria la
determinació sobre la transferència del control. Per exemple, si la clàusula
d’acceptació es basa en el compliment de característiques de mida o pes
especificades, l’empresa podria determinar si aquests criteris s’han complert
abans de rebre confirmació de l’acceptació del client.
No obstant això, si la Fundació no pot determinar de forma objectiva que el bé o
servei proporcionat al client reuneix les especificacions acordades en el
contracte no podrà concloure que el client ha obtingut el control fins que rebi
l’acceptació del client.
Quan es lliuren productes (béns o serveis) a un client en règim de prova o
avaluació i aquest no s’ha compromès a pagar la contraprestació fins que venci
el període de prova, el control del producte no s’ha transferit al client fins que
aquest l’accepta o venci l’esmentat termini sense haver comunicat la seva
disconformitat.
d) L’empresa té un dret de cobrament per transferir l’actiu.
e) El client té la propietat de l’actiu. No obstant això, quan l’empresa conserva el
dret de propietat només com a protecció contra l’incompliment del client,
aquesta circumstància no impediria al client obtenir el control de l’actiu.
-

Valoració
Els ingressos ordinaris procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es
valoren per l’import monetari o, si s’escau, pel valor raonable de la contrapartida,
rebuda o que s’esperi rebre, derivada de la mateixa, que, llevat evidència en contrari, és
el preu acordat pels actius a transferir el client, deduït: l’import de qualsevol
descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que l’empresa pugui concedir,
així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. No obstant això, es podran
incloure els interessos incorporats als crèdits comercials amb venciment no superior a
un any que no tinguin un tipus d’interès contractual, quan l’efecte de no actualitzar els
fluxos d’efectiu no és significatiu.
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No formen part dels ingressos els impostos que graven les operacions de lliurament de
béns i prestació de serveis que l’empresa ha de repercutir a tercers com l’impost sobre
el valor afegit i els impostos especials, així com les quantitats rebudes per compte de
tercers.
La Fundació pren en compte en la valoració de l’ingrés la millor estimació de la
contraprestació variable si és altament probable que no es produeixi una reversió
significativa de l’import de l’ingrés reconegut quan posteriorment es resolgui la
incertesa associada a l’esmentada contraprestació.
Per excepció a la regla general, la contraprestació variable relacionada amb els acords
de cessió de llicències, en forma de participació en les vendes o en l’ús d’aquests actius,
només es reconeixen quan (o a mesura que) ocorri el que sigui posterior dels següents
successos:
a) Té lloc la venda o l’ús posterior; o
b) L’obligació que assumeix l’empresa en virtut del contracte i a la qual s’ha assignat
part o tota la contraprestació variable és satisfeta (o parcialment satisfeta).
i) Provisions i contingències
Les obligacions existents a la data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Fundació l’import
i moment de cancel·lació de la qual són indeterminats es registren en el balanç de situació com
provisions pel valor actual de l’import més probable que s’estima que la Fundació haurà de
desemborsar per cancel·lar l’obligació.
La compensació a rebre d’un tercer en el moment de liquidar l’obligació no suposa una
minoració de l’import del deute, sens perjudici del reconeixement a l’actiu de la Fundació del
corresponent dret de cobrament, sempre que no existeixin dubtes que l’esmentat
reemborsament serà percebut, registrant-se l’esmentat actiu per un import no superior de
l’obligació registrada comptablement.
El Patronat considera que, al tancament de l’exercici 2021, no hi ha situacions que puguin
donar lloc a la necessitat de comptabilització de provisions per part de la Fundació, ni hi ha
contingències significatives que afectin aquesta.
j) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
El Patronat confirma que la Fundació no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i
contingències de naturalesa mediambiental que poguessin ser significatives en relació amb el
patrimoni, la situació financera i els resultats de la mateixa.
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k) Criteri emprat en el registre i valoració de les despeses de personal
Pel cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donen 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 reconeix 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 venen obligades a indemnitzar els seus
empleats quan cessen en els seus serveis.
Davant l’absència de qualsevol necessitat previsible de terminació anormal de l’ocupació i atès
que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen voluntàriament en els
seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen a despeses en el
moment en què es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament.
l) Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions de capital no reintegrables es valoren per l’import concedit, reconeixent-se
inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i s’imputen a resultats en
proporció a la depreciació experimentada durant el període pels actius finançats per les
esmentades subvencions, llevat que es tracti d’actius no depreciables en aquest cas
s’imputaran al resultat de l’exercici en què es produeixi l’alienació o baixa en inventari dels
mateixos.
Mentre tenen el caràcter de subvencions reintegrables es comptabilitzen com a deutes a llarg
termini transformables en subvencions.
Quan les subvencions es concedeixin per finançar despeses específiques s’imputaran com a
ingressos en l’exercici en què es meritin les despeses que estan finançant.
m) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades
En el supòsit d’existir, les operacions entre empreses 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 es realitza d’acord amb el previst a les normes particulars pels
comptes que correspongui.
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Aquesta norma de valoració afecta les parts vinculades que s’expliciten en la Norma
d’elaboració dels comptes anuals 13a del Pla General de Comptabilitat. En aquest sentit:
a) S’entendrà que una empresa forma part del grup quan ambdues estiguin vinculades
per una relació de control, directa o indirecta, anàloga a la prevista a 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’entendrà que una empresa 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, tal com es
desenvolupa detingudament en l’esmentada Norma d’elaboració de comptes anuals
13a.
c) Una part es considera vinculada a una altra quan una d’elles exerceix o té la
possibilitat 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, tal com es detalla
detingudament en la Norma d’elaboració de comptes anuals 15a.
Es consideren parts vinculades a la Fundació, addicionalment a les empreses 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 el seu dominant, de manera que els
permeti exercir sobre una o altra una influència significativa, així com als seus familiars propers,
al personal clau de la Fundació o del seu 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 les quals s’inclou els membres del Patronat i els Directius,
a banda dels seus familiars propers, així com a les entitats sobre les quals les persones
esmentades anteriorment puguin exercir una influència significativa. Així mateix, tenen la
consideració de parts vinculades les empreses que comparteixin algun conseller o directiu amb
la Fundació, llevat que aquest no exerceixi una influència significativa en les polítiques
financera i d’explotació d’ambdues, i, si s’escau, els familiars propers del representant persona
física del Patronat, persona jurídica, de la Fundació.

5. – Immobilitzat intangible
El moviment hagut en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2021 i 2020 ha
estat el següent:
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Exercici 2021

Cost
Aplicacions informàtiques
Total cost

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada

Saldo inicial
326.700,78
326.700,78

Addicions
74.750,30
74.750,30

Saldo inicial

Dotacions

(295.453,70)
(295.453,70)

(31.814,54)
(31.814,54)

Valor net comptable total immobilitzat
intangible
Aplicacions informàtiques
Total valor net comptable

Saldo inicial
31.247,08
31.247,08

Baixes
(19.313,59)
(19.313,59)

Cancel·lacions
19.313,59
19.313,59

Saldo final
382.137,49
382.137,49

Saldo final
(307.954,65)
(307.954,65)

Saldo final
74.182,84
74.182,84

Exercici 2020
Cost
Aplicacions informàtiques
Total cost

Amortització acumulada
Aplicacions informàtiques
Total amortització acumulada

Saldo inicial
317.408,84
317.408,84

Saldo inicial
(281.707,01)
(281.707,01)

Valor net comptable total immobilitzat
intangible
Aplicacions informàtiques
Total valor net comptable

Addicions
11.111,94
11.111,94

Dotacions
(15.556,69)
(15.556,69)

Saldo inicial
35.701,83
35.701,83

Baixes
(1.820,00)
(1.820,00)

Cancel·lacions
1.810,00
1.810,00

Saldo final
326.700,78
326.700,78

Saldo final
(295.453,70)
(295.453,70)

Saldo final
31.247,08
31.247,08
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Al tancament de l’exercici 2021, la Fundació té aplicacions informàtiques per valor de
255.880,67 euros totalment amortitzades i que segueixen en ús. Al tancament de l’exercici
anterior, aquest import era de 274.688,71 euros.
6. – Immobilitzat material
El moviment hagut en aquest epígraf del balanç de situació en els exercicis 2021 i 2020 ha
estat el següent:
Exercici 2021
Cost

Saldo inicial

Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total cost

Amortització acumulada
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total amortització acumulada

19.319,48
1.533,27
46.968,47
277.741,37
467.848,14
3.249.942,06
4.063.352,79

Saldo inicial
(17.296,96)
(493,57)
(46.968,47)
(190.164,19)
(392.139,33)
(2.561.495,05)
(3.208.557,57)

Valor net comptable total immobilitzat
material
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total valor net comptable

Addicions
518,89
43.656,75
85.294,76
129.470,40

Dotacions
(384,84)
(59,76)
(17.013,68)
(38.408,90)
(196.284,47)
(252.151,65)

Saldo inicial
2.022,52
1.039,70
87.577,18
75.708,81
688.447,01
854.795,22

Baixes
(1.598,27)
(51.574,44)
(137.450,28)
(127.095,42)
(317.718,41)

Cancel·lacions

Saldo final
17.721,21
1.533,27
46.968,47
226.685,82
374.054,61
3.208.141,40
3.875.104,78

Saldo final

1.598,27
(16.083,53)
(553,33)
(46.968,47)
51.252,39 (155.925,48)
133.236,98 (297.311,25)
124.859,90 (2.632.919,62)
310.947,54 (3.149.761,68)

Saldo final
1.637,68
979,94
70.760,34
76.743,36
575.221,78
725.343,10
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Exercici 2020
Cost

Saldo inicial

Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total cost

Amortització acumulada
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total amortització acumulada

19.319,48
1.533,27
46.968,47
277.561,66
436.624,81
3.141.753,13
3.923.760,82

Saldo inicial
(16.912,12)
(433,81)
(46.968,47)
(170.995,76)
(354.297,65)
(2.427.790,42)
(3.017.398,23)

Valor net comptable total immobilitzat
material
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total valor net comptable

Addicions

Baixes

-

(2.389,18)
(54.810,88)
(57.200,06)

54,81
33.469,01
163.268,21
196.792,03

Dotacions

Traspassos

Cancel·lacions

(384,84)
(59,76)
(19.043,53)
(40.087,36)
(186.785,95)
(246.361,44)

Saldo inicial
2.407,36
1.099,46
106.565,90
82.327,16
713.962,71
906.362,59

2.389,18
52.812,92
55.202,10

124,90
143,50
(268,40)
-

Traspassos

Saldo final
19.319,48
1.533,27
46.968,47
277.741,37
467.848,14
3.249.942,06
4.063.352,79

Saldo final

(17.296,96)
(493,57)
(46.968,47)
(124,90) (190.164,19)
(143,50) (392.139,33)
268,40 (2.561.495,05)
(3.208.557,57)

Saldo final
2.022,52
1.039,70
87.577,18
75.708,81
688.447,01
854.795,22

Durant l’exercici 2021, la Fundació ha dut a terme un inventari d’elements d’immobilitzat,
procedint a donar de baixa de la comptabilitat tots aquells actius que ja no es trobessin
operatius o en condicions de bon ús; d’aquest procediment, s’ha derivat una pèrdua per
import de 5.254,56 euros que la Fundació inclou en l’epígraf de “Deteriorament i resultat
per alienacions de l’immobilitzat” del compte de pèrdues i guanys adjunt.
Al tancament dels exercicis 2021 i 2020, la Fundació tenia elements d'immobilitzat material
totalment amortitzats que seguien en ús, segons el detall següent:
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Descripció
Instal·lacions tècniques
Maquinària
Utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d'informació
Altre inmobilitzat
Total valor net comptable

Valor comptable (brut)
31.12.2021
31.12.2020
14.514,05
16.112,32
39,27
39,27
46.968,47
46.968,47
69.002,60
103.119,61
221.911,91
289.096,33
1.940.981,45 1.987.712,59
2.293.417,75 2.443.048,59

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 2021 i 2020 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 2021 i 2020 és el següent:

Classes
Categories
Actius financers a cost amortitzat
Total

Crèdits, derivats i altres
31.12.2021
31.12.2020
1.900.000,00
1.900.000,00

1.900.000,00
1.900.000,00
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La totalitat de les inversions mantingudes fins al venciment, al 31 de desembre de 2021 i
2020, corresponen a imposicions a termini fix en entitats financeres de solvència
contrastada.
En l’exercici 2021 s’han comptabilitzat ingressos financers per import de 0,00 euros que
corresponen a interessos de les imposicions a termini i dels comptes corrents que disposa la
Fundació; en l’exercici 2020, els ingressos financers derivats d’aquests conceptes van
ascendir a 166,09 euros.
Finalment, cal dir que la Fundació no ha tingut durant els exercicis 2021 i 2020,
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 2021 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 2021 i 2020 és com
segueix:
31.12.2021
Deutors per prestació de serveis
Administracions Públiques, deutores (Nota 13.a)
Total

31.12.2020

930.289,91
744.256,70
7.345.846,23 6.774.424,92
8.276.136,14 7.518.681,62
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Al tancament dels exercicis 2021 i 2020, 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 2021 i 2020 és el
següent:
Exercici 2021
Saldo inicial
Fons dotacionals o fons socials
Romanent
Excedent de l'exercici (positiu)
Total

18.030,36
1.408.595,48
(22.229,94)
1.404.395,90

Disminucions
(82.257,55)
(82.257,55)

Traspassos

Saldo final

18.030,36
(22.229,94) 1.386.365,54
22.229,94
(82.257,55)
1.322.138,35

Exercici 2020
Saldo inicial
Fons dotacionals o fons socials
Romanent
Excedent de l'exercici (negatiu)
Total

18.030,36
1.524.431,20
(115.835,72)
1.426.625,84

Disminucions
(22.229,94)
(22.229,94)

Traspassos

Saldo final

18.030,36
(115.835,72) 1.408.595,48
115.835,72
(22.229,94)
1.404.395,90

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 2021
Tipus
Subvencions de capital
Donacions i llegats de capital
Donacions i llegats d'explotació

Organisme
Entitats públiques i privades
Entitats privades
Entitats privades

Total

Saldo inicial
449.627,76
170.976,03
925.524,26
1.546.128,05

Addicions

Traspassos a
resultats
Traspassos

132.092,59 (129.076,05)
(53.845,67)
295.534,47 (165.344,32)
427.627,06 (348.266,04)

12.501,44
(12.501,44)
-

Regularitzacions
(4.601,32)
(4.601,32)

Imputació
indirectes

Saldo final

448.042,98
129.631,80
(29.030,72) 1.014.182,25
(29.030,72) 1.591.857,03

Addicionalment, en aquest epígraf s’inclou el romanent per import de 158.230,85 euros no
reconegut com ingressos de l’exercici 2021, de les transferències corrents rebudes de la
Generalitat de Catalunya després de 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
(veure Nota 15.d).
Exercici 2020
Tipus
Subvencions de capital
Donacions i llegats de capital
Donacions i llegats d'explotació
Total

Organisme
Entitats públiques i privades
Entitats privades
Entitats privades

Saldo inicial
307.095,63
189.742,67
900.887,47
1.397.725,77

Addicions

Traspassos a
resultats
Traspassos

243.821,73 (111.441,23)
17.000,00 (70.587,45)
473.304,78 (368.890,72)
734.126,51 (550.919,40)

36.520,81
(36.520,81)
-

Regularitzacions
10.151,63
10.151,63

Imputació
indirectes

Saldo final

449.627,76
(1.700,00) 170.976,03
(43.256,46) 925.524,26
(44.956,46) 1.546.128,05

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 2021 ha estat de 348.266,04 euros i de 550.919,40 euros en l’exercici 2020. La
Fundació comptabilitza la imputació de les subvencions, donacions i llegats de capital en
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l’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat” del compte de pèrdues i
guanys adjunt per import de 182.921,72 euros en l’exercici 2021 i de 182.028,68 euros en
l’exercici 2020. 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).
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 2021 i 2020, s’han
reconegut subvencions i donacions d’explotació (veure Nota 14.a).
Finalment, existeixen també subvencions i donacions atorgades, per import de 8.995.259,87
euros al 31 de desembre de 2021 i de 7.608.685,00 euros al 31 de desembre de 2020,
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 2021 i 2020 és el següent:
31.12.2021
Classes

Deutes a
llarg termini

Altres

Deutes a curt termini
Deutes amb
entitats de
crèdit
Altres

31.12.2020
Deutes a
llarg termini

Altres

Deutes a curt termini
Deutes amb
entitats de
crèdit
Altres

Categories
Dèbits i partides a pagar
Total

2.202.595,40
2.202.595,40

2.907,17 6.898.859,76 1.991.066,14
2.907,17 6.898.859,76 1.991.066,14

1.675,33 5.723.824,15
1.675,33 5.723.824,15
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a) Altres deutes
El detall dels altres deutes, al tancament dels exercicis 2021 i 2020, és el següent:

Deutes transformables en subvencions
Subvencions rebudes pendents de transferir
Fiances rebudes
Total

31.12.2021
Llarg termini Curt termini

31.12.2020
Llarg termini Curt termini

2.202.595,40
2.202.595,40

1.991.066,14
1.991.066,14

6.792.664,47
104.608,92
1.586,37
6.898.859,76

5.617.618,86
104.608,92
1.596,37
5.723.824,15

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:
Organisme
Agència Gestió Ajuts Universitaris
Diputació de Lleida
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Instituto de Salud Carlos III
Ministerio de Economía - CDTI
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
European Commission
European Research Council
Fundació La Marató de TV3
Asociación Española Contra el Cáncer
FEDER
Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona
Altres entitats privades diverses
Total

31.12.2021
Llarg termini Curt termini

31.12.2020
Llarg termini Curt termini

41.066,82
48.813,09
934.553,08
580.146,16
105.080,40
530.299,23
441.383,47
2.031.390,00 2.952.891,29 1.717.460,14 2.409.959,51
448,40
448,40
13.860,28
14.410,28
56.291,43
29.000,00
162.954,01
254.808,72
4.276,00
510.438,25
37.749,34
37.749,34
66.125,00
451.113,58
219.330,00
276.197,32
24.358,75
21.000,00
70.264,40
772.393,27
772.393,27
411.098,49
157.051,34
311.731,79
135.410,02
2.202.595,40 6.792.664,47 1.991.066,14 5.617.618,86

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
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obstant, d’acord amb l’actual informació de la que disposa la Fundació, es poden establir els
següents venciments a llarg termini per organisme:
Exercici 2021
Organisme
Instituto de Salud Carlos III
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Fundació La Marató de TV3
Total

2023
1.111.756,50
52.020,00
66.125,00
1.229.901,50

2024
610.756,50
53.060,40
663.816,90

2025
202.277,00
202.277,00

2026
106.600,00
106.600,00

Total llarg
termini
2.031.390,00
105.080,40
66.125,00
2.202.595,40

Exercici 2020
Organisme
Instituto de Salud Carlos III
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
European Commission
Fundació La Marató de TV3
Asociación Española Contra el Cáncer
Total

2022
767.278,14
29.000,00
4.276,00
153.205,00
21.000,00
974.759,14

2023
646.082,00
66.125,00
712.207,00

2024
223.100,00
223.100,00

2025

Total llarg
termini

81.000,00 1.717.460,14
29.000,00
4.276,00
219.330,00
21.000,00
81.000,00 1.991.066,14

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 2021 i 2020, 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 2021 i 2020.
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12. – Provisions a curt termini
La Fundació comptabilitza, al tancament dels exercicis 2021 i 2020, una provisió en concepte
de despeses pendents de realització per projectes en curs. El moviment d’aquesta provisió,
durant els exercicis 2021 i 2020, ha estat el següent:
Exercici 2021

Saldo inicial
Provisió per a les activitats
Total

Addicions

Costos
indirectes
imputats

5.129.432,86 2.756.329,23 (444.887,72)
5.129.432,86 2.756.329,23 (444.887,72)

Devolucions

Despeses
realitzades

Saldo final

(38.791,03) (1.561.615,03) 5.840.468,31
(38.791,03) (1.561.615,03) 5.840.468,31

Exercici 2020

Saldo inicial
Provisió per a les activitats
Total

Addicions

Costos
indirectes
imputats

4.588.194,82 2.208.634,06 (325.646,05)
4.588.194,82 2.208.634,06 (325.646,05)

Devolucions

Despeses
realitzades

Saldo final

(60.803,75) (1.280.946,22) 5.129.432,86
(60.803,75) (1.280.946,22) 5.129.432,86

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 2021, en aquesta
mateixa partida, s’inclou també un import de 1.615,40 euros corresponent a una pèrdua per
crèdits incobrables derivats de l’activitat; en l’exercici anterior, l’import per aquest concepte
era de 4.310,88 euros.

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
2021 i 2020 és la següent:
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31.12.2021
Saldos
Saldos
deutors
creditors
Entitats públiques deutores per subvencions, convenis i altres ingressos
Hisenda Pública deutora / creditora per IVA
Hisenda Pública creditora per IRPF
Organismes de la Seguretat Social creditors
Total

7.322.520,71
23.325,52
7.345.846,23

31.12.2020
Saldos
Saldos
deutors
creditors

6.742.352,26
32.072,66
119.897,42
73.361,96
193.259,38 6.774.424,92

104.172,56
71.526,95
175.699,51

El detall de les subvencions i altres recursos procedents d’entitats públiques, pendents de
cobrament al tancament dels exercicis 2021 i 2020, és el següent:

Denominació de l'entitat
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya
Departament d'Empresa i Coneixement - Generalitat de Catalunya
Institut Català de la Salut
Agència Gestió Ajuts Universitaris
Diputació de Lleida
Diputació de Lleida
Universitat de Lleida
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Instituto de Salud Carlos III
European Commission
Fundació La Marató de TV3
Centre de Recerca en Agrotecnologia
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya
Total

Concepte
Subvencions manteniment i projecte PERIS
Projectes PERIS coordinats
Aportació patró
Subvenció despeses funcionament
Projecte Plataforma Lipidiòmica Catalunya
Subvencions projectes diversos
Ajuts
Programa Post Mir i d'altres
Subvencions per CREBA
Prestació de serveis
Subvencions projectes diversos
Subvencions projectes diversos
Subvencions projectes diversos
Subvencions projectes diversos
Projecte Plataforma Lipidiòmica Catalunya
Subvencions projectes diversos
Subvencions projectes diversos

Saldo
31.12.2021

Saldo
31.12.2020

430.008,47 351.377,90
35.829,09
35.829,09
531.859,00 189.129,18
8.333,32
625.000,00 625.000,00
73.244,80
43.072,89
39.438,65
2.108.676,34 1.997.519,15
849.900,00 734.900,00
145.000,00 157.204,00
35.131,66 114.196,00
2.031.390,00 1.726.460,14
108.190,76 228.810,03
320.662,50 420.910,00
40.000,00
40.000,00
15.000,00
2.800,00
7.322.520,71 6.742.352,26

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.
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Exercici 2021
Identificació de l'exempció en els diferents tipus de rendes
Exempció Llei
Ingressos
Despeses
Resultat
49/2002
Prestacions de serveis
Subvencions i donacions
Ingressos accessoris
Ingressos / despeses financeres
Ingressos / despeses extraordinàries
Total

2.998.306,03
3.484.311,14
12.049,40
287,23
6.494.953,80

(6.568.456,81)
(1.432,53)
(7.322,01)
(6.577.211,35)

Article 6.4 i 7.3
Article 6.1
12.049,40 Article 6.4 i 7.11
(1.432,53)
Article 6.2
(7.034,78) Article 6.4 i 7.11
(82.257,55)
(85.839,64)

Exercici 2020
Identificació de l'exempció en els diferents tipus de rendes
Exempció Llei
Ingressos
Despeses
Resultat
49/2002
Prestacions de serveis
Subvencions i donacions
Ingressos accessoris
Ingressos / despeses financeres
Ingressos / despeses extraordinàries
Total

2.264.028,15
3.536.362,13
28.849,28
166,09
35.764,08
5.865.169,73

(5.887.212,01)
(187,66)
(5.887.399,67)

Article 6.4 i 7.3
Article 6.1
28.849,28 Article 6.4 i 7.11
166,09
Article 6.2
35.576,42 Article 6.4 i 7.11
(22.229,94)
(86.821,73)

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 2021 i 2020, és el següent:
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2021
Vendes i prestacions de serveis
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Donacions i altres ingressos per a activitats
Altres subvencions, donacions i llegats de l´exercici incorporats al resultat de l´exercici
Total

2.929.803,03
68.503,00
2.749.536,59
252.830,27
299.022,56
6.299.695,45

2020
2.168.538,34
95.489,81
2.570.375,04
528.032,44
255.925,97
5.618.361,60

En concepte de subvencions, donacions i llegats d’explotació, han estat reconeguts en el
compte de pèrdues i guanys un import de 3.377.362,72 euros en l’exercici 2021 i de
3.354.333,45 euros en l’exercici 2020. El detall per entitats és el següent:
Denominació de l'entitat
Departament de Salut - Generalitat de Catalunya
Departament de Recerca i Universitats - Generalitat de Catalunya
Agència Gestió Ajuts Universitaris
Fundació La Marató de TV3
Diputació de Lleida
Universitat de Lleida
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
Instituto de Salud Carlos III
European Commission
Institut Català de la Salut
Entitats privades diverses
Total

2021

2020

908.915,58 788.132,41
50.000,00
50.000,00
59.571,77
54.905,31
136.628,47
52.133,40
430.236,56 601.968,15
37.204,00
133.587,87 180.825,52
550,00
2.685,85
1.139.882,80 878.069,93
138.502,79
92.112,34
10.101,98
303.513,58 606.194,56
3.301.389,42 3.354.333,45

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 2021 ha estat de 165.344,32 euros i en
l’exercici 2020 va ésser de 368.890,72 euros (veure Nota 10.b).
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-

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 2021 ha estat de 299.022,56 euros
i en l’exercici 2020 va ésser de 255.925,97 euros.

b) Ajuts concedits i altres despeses
Durant el present exercici, la Fundació ha concedit ajudes monetàries a diferents entitats
per import de 37.751,45 euros; l’import concedit en aquestes ajudes en l’exercici anterior va
ésser de 72.613,21 euros.
c) Aprovisionaments
La totalitat de la despesa en concepte d’aprovisionaments, en els exercicis 2021 i 2020,
correspon a compres de materials fungibles.
d) Despeses de personal
El detall de les despeses de personal en els exercicis 2021 i 2020 és el següent:
2021
Sous i salaris
Indemnitzacions
Seguretat Social a càrrec de la Fundació
Total

2.575.245,65
19.354,08
739.042,65
3.333.642,38

2020
2.525.982,82
47.306,71
753.878,66
3.327.168,19

15. – Altra informació
a) Personal
La plantilla mitjana dels exercicis 2021 i 2020, desglossada per categories professionals i sexes,
és la següent:
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Plantilla mitjana
2021

Categoria

Gerents i directius
Investigadors i tècnics
Administració i promoció
Total

2020

Homes

Dones

Homes

Dones

1,99
19,43
2,00
23,42

62,37
9,01
71,38

1,00
17,37
3,00
21,37

1,00
63,54
7,76
72,30

La plantilla mitjana de 2021, amb discapacitat igual o superior al 33%, és de 2,53 persones.
L’any 2020 va ésser de 1,46 persones.
b) Remuneració dels auditors
Durant l’exercici 2021, 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 2021 i 2020, 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 14.2 de la Llei de Pressupostos 2020 (Llei 4/2020 del 29 d’abril)
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.
El càlcul realitzat en l’exercici 2021 per l’Entitat ha estat el següent:
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Exercici 2021
Resultat de l'Entitat abans de la imputació de les transferències corrents
de la Generalitat de Catalunya per al finançament de despeses de manteniment
Variació provisions
Dotació amortització
Imputació subvencions de capital
Resultat baixes immobilitzat
Total despeses d'estructura no finançables
Imputació de les transferències corrents de la Generalitat de Catalunya per al
finançament de despeses de manteniment
Romanent d'aquestes transferències no imputades en l'exercici 2021
Resultat de l'Entitat després de la imputació de les transferències corrents
de la Generalitat de Catalunya per al finançament de despeses de manteniment

(922.644,05)
(32.489,42)
(97.046,15)
47.545,89
(267,87)
(82.257,55)

840.386,50
158.230,85
(82.257,55)

En l’exercici 2021, l’Entitat ha rebut transferències corrents de la Generalitat de Catalunya
per al finançament de despeses de manteniment per import de 998.617,35 euros.
El romanent per import de 158.230,85 euros no reconegut com ingressos de l’exercici 2021,
de les transferències corrents rebudes de la Generalitat de Catalunya després de 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, es comptabilitza en l’epígraf de subvencions, donacions i llegats rebuts
del patrimoni net de l’Entitat (veure Nota 10.b).
e) Relacions amb el Protectorat de fundacions
Durant els exercicis 2021 i 2020, 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:
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Membre del patronat

Càrrec

Hble. Dr. Josep Maria Argimón i Pallàs - Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya
President
Hble. Dra. Gemma Geis i Carreras - Consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya
Vicepresidenta Primera
Dr. Jaume Puy i Llorens - Rector de la Universitat de Lleida
Vicepresident Segon
Sra. Ana Maria Plaza Tesías - Directora General de Planificació en Salut de la Generalitat de Catalunya
Vocal
Dr. Joan Gómez Pallarès - Director General de Recerca del Departament de Recerca i Universitats
Vocal
Dr. Lluis Rovira Pato - Director de l'ICERCA
Vocal
Sr. Xavier Aldeguer Manté - Director General de Transferència del Coneixement del Departament de Recerca i Universitats
Vocal
Sra. Montserrat Llavayol i Giralt - Sotsdirectora General de Recerca i Innovació en Salut, Departament de Salut
Vocal
Dr. Joaquim Ros Salvador - Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida
Vocal
Sr. Ramon Saladrigues Solé - Gerent de la Universitat de Lleida
Vocal
Sra. Olga Martín Belloso - Vicerectora de Recerca de la Universitat de Lleida
Vocal
Sr. Alfons Segarra Medrano - Gerent Territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida, Alt Pirineu i Aran
Vocal
Dra. Pilar Vaqué Castilla - Directora d'Atenció Primària de l'Institut Català de la Salut a Lleida
Vocal
Sr. Josep Pifarré Paredero - Gerent Regió Sanitària de Lleida del Servei Català de la Salut
Vocal
Sr. Joan Talarn i Gilabert - President de la Diputació de Lleida
Vocal
Dr. Ferran Barbé Illa - Cap de Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova 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 187.134,00 euros en l’exercici 2021 i de 175.070,00 euros en l’exercici 2020.
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.
A finals de 2021, la Fundació ha adquirit un programa de registre horari a l'empresa Gestión
Empresarial Globalia Multiservicios, S.L. El programa es pot utilitzar tant a l'ordinador, com al
dispositiu mòbil mitjançant l'aplicació "TuHorario". Tot el personal de la Fundació disposa d'un
usuari i contrasenya per accedir-hi i realitzar el registre de la jornada.
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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 2021 i
2020 s’han invertit un total de 204.220,70 euros i 207.893,97 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:
Exercici 2021
Despeses
fundacionals
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
Variació de provisions
Altres resultats
Total

39.366,85
613.548,71
2.774.715,92
1.289.427,93
2.383,10
283.966,19
711.035,45
8.302,50
5.722.746,65

Despeses
necessàries
558.926,46
289.553,64
278,00
7.322,00
856.080,10

Despeses
totals
39.366,85
613.548,71
3.333.642,38
1.578.981,57
2.661,10
283.966,19
711.035,45
15.624,50
6.578.826,75
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Exercici 2020
Despeses
fundacionals
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
Variació de provisions
Altres resultats
Total

72.613,21
478.554,59
2.702.005,56
953.384,28
2.470,83
261.918,13
545.548,92
1.966,36
5.018.461,88

Despeses
necessàries
625.162,63
242.774,44
781,46
219,26
868.937,79

Despeses
totals
72.613,21
478.554,59
3.327.168,19
1.196.158,72
3.252,29
261.918,13
545.548,92
2.185,62
5.887.399,67

Exercici 2019
Despeses
fundacionals
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
Variació de provisions
Altres resultats
Diferències de canvi
Total

45.221,48
616.744,89
2.658.776,46
1.412.209,63
7.421,14
252.067,86
573.513,43
522,05
5.566.476,94

Despeses
necessàries
572.763,61
254.420,65
186,00
1.415,01
23,77
828.809,04

Despeses
totals
45.221,48
616.744,89
3.231.540,07
1.666.630,28
7.607,14
252.067,86
573.513,43
1.937,06
23,77
6.395.285,98

Exercici 2018
Despeses
fundacionals
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
Variació de provisions
Altres resultats
Total

22.200
657.309
2.543.465
1.153.277
4.138
307.543
579.684
1.967
5.269.583

Despeses
necessàries
796.237
270.019
685
1.067
1.068.008

Despeses
totals
22.200
657.309
3.339.702
1.423.296
4.823
307.543
579.684
3.034
6.337.591
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Exercici 2017
Despeses
fundacionals
Ajuts concedits i altres despeses
Aprovisionaments
Despeses de personal
Serveis exteriors
Tributs
Amortitzacions
Variació de provisions
Altres resultats
Total

Despeses
necessàries

1.695
628.999
2.618.729
1.244.211
2.862
347.692
210.903
727
5.055.818

443.549
273.279
716.828

Despeses
totals
1.695
628.999
3.062.278
1.517.490
2.862
347.692
210.903
727
5.772.646

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:

2021

2020

2019

2018

2017

Ingressos totals
Despeses necessàries
Total ingressos nets computables

6.496.569,20
(856.080,10)
5.640.489,10

5.865.169,73
(868.937,79)
4.996.231,94

6.279.450,06
(828.809,04)
5.450.641,02

6.127.131,00
(1.068.008,00)
5.059.123,00

5.461.163,00
(716.828,00)
4.744.335,00

70% Mínim a destinar a les activitats fundacionals
Pendent de destinar d'exercicis anteriors
Total a destinar a activitats fundacionals

3.948.342,37
3.948.342,37

3.497.362,36
3.497.362,36

3.815.448,71
3.815.448,71

3.541.386,10
3.541.386,10

3.321.034,50
3.321.034,50

Despeses fundacionals
Inversions per activitats fundacionals, finançades amb recursos propis
Amortització no subvencionada de crèdits destinats a finançar inversions
Amortitzacions de l'immobilitzat
Recursos destinats a activitats fundacionals
Pendent a destinar en exercicis futurs

5.722.746,65
(283.966,19)
5.438.780,46
-

5.018.461,88
(261.918,13)
4.756.543,75
-

5.566.476,94
(252.067,86)
5.314.409,08
-

5.269.583,00
(307.543,00)
4.962.040,00
-

5.055.818,00
(347.692,00)
4.708.126,00
-
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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
2021 ha estat de 7 dies; en l’exercici 2020, va ésser de 5 dies.
Els pagaments totals efectuats en l’exercici 2021 han estat de 2.317.930,27 euros; en l’exercici
2020, van ésser de 1.953.401,66 euros.
En quant al període mig de pagament durant l’exercici 2021, 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 8,63 dies.
19. – Fets posteriors al tancament
No s'han produït més fets significatius entre el 31 de desembre de 2021 i la data de
formulació d'aquests comptes anuals que suposin una modificació de la informació
continguda en la present memòria, que afectin la capacitat d’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 2021
La liquidació del pressupost de l’exercici 2021 és la següent:
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Capítol

Aplicació
pressupostària

Nom de l'aplicació

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Drets
reconeguts

Desviacions
pressupostàries

3
3190010 Prestacions d'altres serveis a entitats de fora de
3
3990009 Altres ingressos diversos
Capítol 3 - Taxes i vendes de béns i serveis

2.500.000,00
0,00
2.500.000,00

0,00
0,00
0,00

2.500.000,00
0,00
2.500.000,00

2.921.900,22
88.742,44
3.010.642,66

421.900,22
88.742,44
510.642,66

4
4020019
4
4100012
4
4100021
4
4405200
4
4406800
4
4480001
4
4490007
4
4620003
4
4700001
4
4930009
Capítol 4 - Transferències corrents

790.000,00
610.000,00
50.000,00
0,00
20.000,00
172.800,00
20.000,00
682.000,00
426.500,00
100.000,00
2.871.300,00

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

790.000,00
610.000,00
50.000,00
0,00
20.000,00
172.800,00
20.000,00
682.000,00
426.500,00
100.000,00
2.871.300,00

1.698.014,92
1.098.412,35
50.000,00
0,00
51.825,50
430.576,53
0,00
398.890,00
597.868,11
0,00
4.325.587,41

908.014,92
488.412,35
0,00
0,00
31.825,50
257.776,53
(20.000,00)
(283.110,00)
171.368,11
(100.000,00)
1.454.287,41

500,00
500,00

0,00
0,00

500,00
500,00

0,00
0,00

(500,00)
(500,00)

105.000,00
0,00
105.000,00

0,00
0,00
0,00

105.000,00
0,00
105.000,00

0,00
0,00
0,00

(105.000,00)
0,00
(105.000,00)

5.476.800,00

0,00

5.476.800,00

7.336.230,07

1.859.430,07

Altres transferències de l'Administració de l'Estat
Del Departament de Salut
Del Departament d'Empresa i Coneixement
De l'Institut Català de la Salut (ICS)
De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
D'altres entitats participades pel sector públic d
De la Universitat de Lleida
De la Diputació de Lleida
D'empreses privades
Altres transferències corrents de la UE

5
5210001 Altres interessos de dipòsit
Capítol 5 - Ingressos patrimonials
7
7620005 De la Diputació de Lleida
7
7480001 D'altres entitats participades pel SP de la Generalitat
Capítol 7 - Transferències de capital
TOTAL INGRESSOS
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Capítol

Aplicació
pressupostària

Nom de l'aplicació

Pressupost
inicial

Modificacions

Pressupost
definitiu

Obligacions
reconegudes

Desviacions
pressupostàries

1
1300001 Retribucions bàsiques - Personal laboral
1
1310001 Retribucions bàsiques - Substitucions i eventualitats personal laboral
1
1320001 Retribucions bàsiques i altres remuneracions - Personal laboral d'alta direcció i assimilat
1
1600001 Seguretat Social
Capítol 1 - Remuneracions de personal

586.000,00
1.815.765,00
80.000,00
779.235,00
3.261.000,00

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

586.000,00
1.815.765,00
80.000,00
779.235,00
3.261.000,00

918.115,71
1.592.298,27
84.185,75
739.042,65
3.333.642,38

332.115,71
(223.466,73)
4.185,75
(40.192,35)
72.642,38

2
2120003 Manteniment d'aplicacions informàtiques
2
2140001 Altres despeses de conservació, reparació i manteniment
2
2210006 Compres de mercaderies i matèries primeres
2
2210089 Altres subministraments
2
2220001 Despeses postals, missatgeria i altres similars
2
2220003 Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades adquirits a altres entitats
2
2240001 Despeses d'assegurances
2
2250001 Tributs
2
2260002 Atencions protocol·làries i representatives
2
2260003 Publicitat, difusió i campanyes institucionals
2
2260005 Organització de reunions, conferències i cursos
2
2260010 Premis
2
2260011 Formació dels empleats públics
2
2260039 Despeses per serveis bancaris
2
2260089 Altres despeses diverses
2
2270001 Neteja i sanejament
2
2270012 Actuacions de control
2
2270013 Treballs tècnics
2
2270089 Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
2
2300001 Dietes, locomoció i trasllats
2
2400001 Despeses de publicacions
Capítol 2 - Despeses corrents de béns

60.000,00
80.000,00
600.000,00
45.000,00
7.500,00
3.750,00
40.000,00
5.000,00
20.000,00
45.000,00
80.000,00
5.000,00
75.000,00
2.750,00
320.000,00
18.000,00
15.000,00
334.500,00
115.000,00
156.000,00
53.300,00
2.080.800,00

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

60.000,00
80.000,00
600.000,00
45.000,00
7.500,00
3.750,00
40.000,00
5.000,00
20.000,00
45.000,00
80.000,00
5.000,00
75.000,00
2.750,00
320.000,00
18.000,00
15.000,00
334.500,00
115.000,00
156.000,00
53.300,00
2.080.800,00

89.538,32
129.515,44
613.548,71
56.747,05
9.201,74
3.721,89
16.535,90
2.661,10
5.794,35
27.950,63
115.584,30
2.450,00
67.012,15
24.353,82
329.324,55
13.858,52
9.118,00
468.511,57
115.471,15
28.671,31
112.126,87
2.241.697,37

29.538,32
49.515,44
13.548,71
11.747,05
1.701,74
-28,11
(23.464,10)
(2.338,90)
(14.205,65)
(17.049,37)
35.584,30
(2.550,00)
(7.987,85)
21.603,82
9.324,55
(4.141,48)
(5.882,00)
134.011,57
471,15
(127.328,69)
58.826,87
160.897,37

100.000,00
10.000,00
25.000,00
0,00
135.000,00

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

100.000,00
10.000,00
25.000,00
0,00
135.000,00

85.294,76
518,89
43.656,75
74.750,30
204.220,70

-14.705,24
(9.481,11)
18.656,75
74.750,30
69.220,70

5.476.800,00

0,00

5.476.800,00

5.779.560,45

302.760,45

1.556.669,62

1.556.669,62

6
6200001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge
6
6400001 Inversions en mobiliari i estris per compte propi
6
6500001 Inversions en equips de procés de dades
6
6800002 Inversions en aplicacions informàtiques
Capítol 6 - Inversions reals
TOTAL DESPESES
SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (TOTAL DRETS RECONEGUTS - TOTAL OBLIGACIONS RECONEGUDES)
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Concepte
1. Operacions no financeres (Cap 1 a 7)
Operacions corrents (Cap 1 a 5)
Operacions de capital (Cap 6 i 7)

Drets reconeguts
nets

Obligacions
reconegudes
netes

Resultat

7.336.230,07
7.336.230,07
0,00

5.779.560,45
5.575.339,75
204.220,70

1.556.669,62
1.760.890,32
(204.220,70)

2. Operacions amb actius financers (Cap 8)

0,00

0,00

0,00

3. Operacions comercials

0,00

0,00

0,00

7.336.230,07

5.779.560,45

1.556.669,62

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2+3)
II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS (CAP 9)

0,00

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

1.556.669,62

4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
5. Desviacions de finançament positives per recursos de l'exercici amb despeses amb finançament afectat
6. Desviacions de finançament negatives en despeses amb finançament afectat
IV. SUPERÀVIT O DÈFICIT DE FINANÇAMENT DE L'EXERCICI (III+4+5+6)

0,00
(3.425.180,85)
1.405.859,42
(462.651,81)

La conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat comptable de l’exercici 2021 és la
següent:
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
Ingressos capítols 6 a 9
Despeses capítols 6 a 9
Amortització de l'immobilitzat
Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operac. de les activitats
Pèrdues de crèdits comercials incobrables
Pèrdues procedents de l'immobilitzat material
Reversió deteriorament crèdits per operacions comercials
Subvencions, donacions i llegats transferits a resultats de l'exercici
Diferència criteri imputació ingressos
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICI

1.556.669,62
204.220,70
(283.966,19)
(711.035,45)
(3.230,80)
(5.254,56)
1.615,40
182.921,72
(1.024.197,99)
(82.257,55)
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21. – Romanent de tresoreria
El romanent de tresoreria de l’exercici 2021 respon al següent càlcul:

Import
Deutors
Administracions Públiques deutores
Inversions financeres
1. Total deutors pendents de cobrament

930.289,91
7.345.846,23
1.900.000,00

Deutes a curt termini
Proveïdors
Remuneracions pendents de pagaments
Altres deutes amb les Administracions Públiques
Acomptes d'usuaris
2. Total creditors pendents de pagament

(4.493,54)
(300.410,04)
(126,72)
(193.259,38)
(3.780,77)
(502.070,45)
7.538.971,70

4. Partides pendents d'aplicació

0,00

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

7. Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA GENERAT (5+6+7)

Total

10.176.136,14

3. Efectiu i altres actius líquids equivalents

Deutes transformables en subvencions
Subvencions, donacions i llegats a l'explotació
Provisió per projectes
6. Romanent amb finançament afectat

Sots total

17.213.037,39
(9.099.868,79)
(826.830,29)
(5.840.468,31)
(15.767.167,39)
0,00
1.445.870,00
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22. – Pressupost de l’exercici 2022
IRBLLEIDA - PRESSUPOST EXERCICI 2022
Capítol

Aplicació
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7

TOTAL INGRESSOS

3190090
3190010
3990090
4020019
4100012
4100025
4406800
4480001
4490007
4620003
4700001
4930009
7020019
7620005
7700001
7930001

Nom de l'aplicació
Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic
Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic
Altres ingressos diversos
Altres transferències de l'Administració de l'Estat
Del Departament de Salut
Del Departament de Recerca i Universitats
De l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i deRecerca (AGAUR)
D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat
De la Universitat de Lleida
De la Diputació de Lleida
D'empreses privades
Altres transferències corrents de la UE
Altres transferències de l'Administració de l'Estat
De la Diputació de Lleida
D'empreses privades
FEDER

Import
70.000,00
2.789.717,00
5.000,00
900.000,00
940.000,00
70.000,00
90.000,00
160.000,00
20.000,00
900.000,00
394.848,64
200.000,00
85.000,00
125.000,00
90.000,00
1.027.982,14
7.867.547,78
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IRBLLEIDA - PRESSUPOST EXERCICI 2022
Capítol

Aplicació
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6

1300001
1310001
1320001
1500001
1600001
2120003
2140001
2200001
2210004
2210089
2220001
2220003
2240001
2250001
2260002
2260003
2260005
2260010
2260011
2260039
2260089
2270001
2270012
2270013
2270014
2270089
2300001
2400001
4490007
6200001
6500001
6800002

Nom de l'aplicació
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques
Retribucions bàsiques i altres remuneracions
Productivitat
Seguretat Social
Manteniment d'aplicacions informàtiques
Altres despeses de conservació, reparació i manten
Material ordinari no inventariable
Subministrament de material sanitari
Altres subministraments
Despeses postals, missatgeria i altres similars
Comunicacions mitjançant serveis de veu i dades ad
Despeses d'assegurances
Tributs
Atencions protocol·làries i representatives
Publicitat, difusió i campanyes institucionals
Organització de reunions, conferències i cursos
Premis
Formació del personal propi
Despeses per serveis bancaris
Altres despeses diverses
Neteja i sanejament
Auditories i control de fons europeus
Treballs tècnics
Serveis de formació
Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques
Dietes, locomoció i trasllats
Despeses de publicacions
A la Universitat de Lleida
Inversions en maquinària, instal·lacions i utillat
Inversions en equips de procés de dades
Inversions en aplicacions informàtiques

TOTAL DESPESES

Import
1.311.700,00
1.425.500,00
150.000,00
23.000,00
898.300,00
79.000,00
120.500,00
30.000,00
789.000,00
51.500,00
15.000,00
5.000,00
30.000,00
2.900,00
4.000,00
38.000,00
16.000,00
5.000,00
75.000,00
34.610,00
321.995,64
32.000,00
20.000,00
496.080,00
90.000,00
275.580,00
75.000,00
90.500,00
34.400,00
1.297.982,14
20.000,00
10.000,00
7.867.547,78

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 2021, que
estableix que els comptes anuals de 2021 de totes les entitats incloses en el perímetre del
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
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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
Remuneracions de personal
Contractació de personal
Altres efectes
Despeses corrents de béns i serveis
Teletreball, educació no presencial i adquisició de mitjans informàtics amb aquesta finalitat
Desinfecció, neteja i mitjans per a la prevenció de contagis
Efectes relacionats amb la prestació de serveis i subministraments (inclòs indemnitzacions)
Altres efectes
A entitats dependents
Transferències corrents
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
Despeses corrents
Inversions reals
Altres efectes
A entitats dependents
Transferències de capital
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
Despeses de capital

864
5.425
147.933

154.222

4.287

4.287

Despeses no financeres

158.509

Variació d'actius financers
Altres efectes
A entitats dependents
TOTAL DESPESES

158.509
INGRÉS

Transferències COVID
Altres ingressos COVID
Minoració ingressos
TOTAL INGRESSOS

109.183

109.183

Cal esmentar que la Fundació no ha subscrit, durant l’exercici 2021, contractes i/o convenis
d’emergència per despesa derivats de la situació provocada per la pandèmia per Covid-19.
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INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA DE LLEIDA – FUNDACIÓ DOCTOR PIFARRÉ
Annex I – Memòria econòmica exigida per la Llei 49/2002
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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 2021.
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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El Patronat de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Doctor Pifarré, en la seva
reunió del dia 3 de juny de 2022, ha aprovat els comptes anuals corresponents a l’exercici
anual acabat el 31 de desembre de 2021 que es transcriuen en les pàgines 1 a 68 que
precedeixen aquest escrit, així com l’Annex I a aquests comptes anuals que es transcriu en
les pàgines 69 a 71.
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