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286

2020/2021 Complet Partit

Balanç
Exercici 2020/2021

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible

200, 201, (2800), (2801), 
(2900), (2901)

1. Recerca i desenvolupament

202, (2802), (2902) 2. Concessions administratives

203, (2803), (2903) 3. Patents, llicències, marques i similars

205, (2805), (2905) 4. Drets de traspàs

206, (2806), (2906) 5. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

209 7. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, (2910) 1. Terrenys i béns naturals

211, (2811), (2911) 2. Construccions

212, (2812), (2912) 3. Instal·lacions tècniques

213, (2813), (2913) 4. Maquinària

214, (2814), (2914) 5. Altres inst·lalacions i utillatge

215, (2815), (2915) 6. Mobiliari

216, (2816), (2916) 7. Equips per a processaments d'informació

217, (2817), (2917) 8. Elements de transport

218, (2818), (2918) 9. Altre immobilitzat

219 10. Immobilitzacions material en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, (29191) 2. Arxius

232, (29192) 3. Biblioteques

233, (29193) 4. Museus

234, (29194) 5. Béns mobles

239 6. Acomptes

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg  
termini

2403, 2404, (2493), (2494), 
(2933), (2934) 

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259), 
(2935)

1. Instruments de patrimoni

2425, 252, 253, 254, (2955), 
(298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255 4. Derivats

257, 258, 26 5. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

19.078.055,87 18.217.034,48

8 901.712,68 950.896,85

127.050,00 163.350,00

14.082,39 6.033,16

760.580,29 781.513,69

5 17.987.825,26 17.081.896,41

2.610.218,55 2.610.218,55

12.530.985,37 12.692.736,18

0,02 0,02

773.614,04 698.724,92

122.966,76 146.747,34

91.174,84 124.324,51

0,00 187,50

582.709,08 781.317,42

1.276.156,60 27.639,97

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 188.517,93 184.241,22

188.517,93 184.241,22
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NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

B. ACTIU CORRENT
580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Actius no corrents mantinguts per a la venda

II. Existències

30, (390) 1. Béns destinats a las activitats

31, 32, (391), (392) 2. Primeres matèries i altres aprovisionamients

33, 34, (393), (394) 3. Productes en curs i semiacabats

35, (395) 4. Productes acabats

36, (396) 5. Subproductes, residus i materials recuperats

407 6. Acomptes

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

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts
vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 
473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

IV. Inversions en entitats del grup i associades a
curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), 
(5933), (5934)

1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 
(5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, 
(5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

V.Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549) 1. Instruments de patrimoni

5325, 5345, 542, 543, 547, 
(5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 
(597) 

3. Valors representatius de deute

5590, 5593 4. Derivats

5355, 545, 548, 551, 5525, 
554, 565, 566

5. Altres actius financers

480, 567 VI. Periodificacions a curt termini

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

8.391.282,21 8.815.905,55

11 14.296,38 19.565,52

14.296,36 19.425,60

0,02 139,92

243.384,27 214.868,51

10 119.115,68 98.555,35

124.268,59 116.313,16

0,00 0,00

10 5.716.240,80 5.134.226,60

10 2.789.507,73 2.702.407,58

10 2.926.733,07 2.431.819,02

281.037,11 226.120,61

2.136.323,65 3.221.124,31

2.136.323,65 3.221.124,31

27.469.338,08 27.032.940,03
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NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. Fons especials

115 III. Reserves

IV. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 V. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VII. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Ajustaments per canvis de valor

133 I. Actius financers disponibles per a la venda

134 II. Operacions de cobertura

136, 137 III. Altres

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini

140 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

141 2. Provisions per a impostos

142 3. Provisions per a altres responsabilitats

143, 145, 146 4. Altres provisions

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 
175, 176, 180, 185, 189

3. Altres passius financers

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

1603, 1604 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

1613, 1614 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

1623, 1624 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i
associades

1633, 1634 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

19.160.016,76 18.502.567,17

13 14.579.878,16 13.708.539,66

3.005,06 3.005,06

13,18 3.005,06 3.005,06

13.705.534,60 12.821.100,42

13 13.705.534,60 12.821.100,42

3,13 871.338,50 884.434,18

0,00 0,00

14 4.580.138,60 4.794.027,51

3.582.761,91 3.698.970,51

656.449,91 674.517,34

340.926,78 420.539,66

1.428.569,84 2.329.148,11

363.785,73 334.937,64

17 363.785,73 334.937,64

1.064.784,11 1.994.210,47

1.033.426,36

10 1.064.784,11 960.784,11

0,00 0,00
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NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT
585, 586, 587, 588, 589 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts 

per a la venda

499, 529 II. Provisions a curt termini

III. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 
523, 525, 528, 551, 554, 5525, 

555, 5565, 5566, 560, 561, 
569

3. Altres passius financers

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

5103, 5104 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

5113, 5114 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

5123, 5124 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup
i associades

5133, 5134 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

5143, 5144 5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del
grup i associades

5523, 5524 6. Compte corrent amb entitats del grup i associades

5563, 5564 7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni
 net d'entitats del grup i associades

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 405, (406) 1. Proveïdors

403, 404 2. Proveïdors, entitats del grup i associades

41 3. Creditors varis

465, 466 4. Personal (remuneracions pendents de pagament)

4752 5. Passius per impost corrent

4750, 4751, 4757, 4758, 476, 
477

6. Altres deutes amb les Administracions Públiques

448 7. Acomptes d'usuaris

485, 568 VI. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

6.880.751,48 6.201.224,75

1.129.539,81 949.914,65

12.380,00 288.794,79

10 1.117.159,81 661.119,86

0,00 0,00

10 5.625.732,02 5.157.908,20

539.278,52 856.810,87

203.822,06 174.537,15

329.936,10 215.071,54

4.552.695,34 3.911.488,64

125.479,65 93.401,90

27.469.338,08 27.032.940,03
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Compte de Resultats

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
1. Ingressos per les activitats

700, (706), (708), (709) a) Vendes

705 b) Prestacions de serveis

721 c) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 e) Subvencions oficials a les activitats

728 f) Donacions i altres ingressos per a activitats

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

(658) h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652) a) Ajuts concedits

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

729 c) Reintegrament d'ajuts i assignacions

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de
 fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

(600), 6060, 6080, 6090, 610* a) Consum de béns destinats a les activitats

(601), (602), 6061, 6062, 
6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 

612*

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles

(607) c) Treballs realitzats per altres entitats

(6931), (6932), (6933), 7931, 
7932, 7933

d) Deteriorament de béns destinats a les activitats, primeres
 matèries i altres aprovisionaments

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

755 b) Ingressos per serveis al personal

751, 753, 754, 759 c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

7. Despeses de personal

(640), (641) a) Sous, salaris i assimilats

(642), (643), (649) b) Càrregues socials

(644), 7950 c) Provisions

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

18 12.187.708,75 11.949.975,93

26 11.963.353,79 11.909.065,75

14,26 202.368,06 30.044,36

26 21.986,90 39.700,00

-28.834,18

18,26 -134.480,90 -95.416,75

-134.480,90 -95.416,75

16,18 -2.310.023,15 -2.306.713,42

-175.045,76 -128.175,28

26 -2.134.977,39 -2.178.538,14

9,18 47.147,44 46.027,24

26 25.457,88 31.806,97

26 21.689,56 14.220,27

18 -5.540.610,84 -5.045.528,37

-4.266.396,31 -3.921.065,74

16,3 -1.274.214,53 -1.124.462,63

18 -2.810.627,63 -2.824.319,12

-2.742.276,11 -2.772.539,87

26 -111.884,35 -122.703,11

26 -413.806,41 -353.711,55

26 -1.489.751,55 -1.311.567,62

26 -1.823,11 -2.703,91

26 -72.008,87 -76.755,95

26 -5.287,27 -4.658,45

26 -307.094,19 -359.762,69

26 -200.744,37 -184.896,33

26 -139.875,99 -355.780,26

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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NÚM. DELS COMPTES NOTES DE 
LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1
(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per  
 operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al
 resultat 

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions
 d'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 
792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 
772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

14. Ingressos financers

a) De participacions en instruments de patrimoni

7600, 7601 a1) En entitats del grup i associades

7602, 7603 a2) En tercers

b) De valors negociables i altres instruments financers

7610, 7611, 76200, 76201, 
76210, 76211

b1) En entitats del grup i associades

7612, 7613, 76202, 76203, 
76212, 76213, 767, 769

b2) En tercers

15. Despeses financeres

(6620), (6621), (6650), (6651), 
(6654), (6655)

a) Per deutes amb entitats del grup i associades

(6622), (6623), (6624), (6652), 
(6653), (6656), (6657), (669)

b) Per deutes amb tercers

(660) c) Per actualització de provisions

16. Variació de valor raonable en instruments financers

(6630), (6633), 7630, 7633 a) Cartera de negociació i altres

(6632), 7632 b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers
 disponibles per a la venda

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments
 financers

(696), (697), (698), (699), 796, 
797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III + 19)

26 -10.681,35 -11.858,40

16,26 -57.670,17 -39.920,85

-845.380,56 -848.041,69

14,26 153.932,51 153.932,51

0,00 0,00

16,18 8.739,47 4.496,48

756.405,09 1.034.412,81

18,26 448,32 404,84

0,00 0,00

448,32 404,84

448,32 404,84

-28.497,83 -21.343,19

26 -28.497,83 -21.343,19

60.552,53 35.732,07

60.552,53 35.732,07

-6,09 -56,95

82.436,48 -164.715,40

82.436,48 -164.715,40

114.933,41 -149.978,63

871.338,50 884.434,18

871.338,50 884.434,18

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) Resultat del compte de resultats
Ingressos i despeses imputats directament en el  
 patrimoni net

I. Per valoració d'instruments financers

(800) (89), 900, 991, 992 1. Actius financers disponibles per a la venda

2. Altres ingressos/despeses

(810), 910 II. Per cobertures de fluxos d'efectiu

94 III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

(85), 95 IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments

(8300)*, 8301*, (833), 834, 
835, 838

V. Efecte impositiu

(860), 960 VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts
 per a la venda

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el
 patrimoni net (I + II + III + IV + V + VI)

Transferències al compte de resultats

VII. Per valoració d'instruments financers

(802), 902, 993, 994 1. Actius financers disponibles per a la venda

2. Altres ingressos/despeses

(812), 912 VIII. Per cobertures de fluxos d'efectiu

(84) IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts

8301*, (836), (837) X. Efecte impositiu

(862), 962 XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per
 a la venda

C) Total transferències al compte de resultats
 (VII + VIII + IX + X + XI)

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS  
 (A + B + C)

871.338,50 884.434,18

0,00 0,00

14 107.394,67 242.984,86

107.394,67 242.984,86

0,00 0,00

14 -321.283,58 -132.902,80

-321.283,58 -132.902,80

657.449,59 994.516,24

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo
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Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES

286

2020/2021 Complet Partit

Estat de Fluxos d'Efectiu

NOTES DE 
LA MEMORIA EXERCICI N EXERCICI N-1

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

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos

2. Ajustaments del resultat

a) Amortització de l'immobilitzat (+)

b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-)

c) Variació de provisions (+/-)

d) Subvencions traspassades (-)

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)

f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-)

g) Ingressos financers (-)

h) Despeses financeres (+)

i) Diferències de canvi (+/-)

j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-)

k) Altres ingressos i despeses (+/-)

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 (+/-)

f) Altres actius i passius no corrents (+/-)

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació

a) Pagaments d'interessos (-)

b) Cobraments de dividends (+)

c) Cobraments d'interessos (+)

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)

e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)

1.707.800,57 1.222.874,39

3,13 871.338,50 884.434,18

438.011,65 911.528,30

845.380,55 848.041,69

28.848,09 46.410,78

14 -321.283,58 -132.902,80

-82.436,48 164.715,40

-448,32 -404,84

28.497,83 21.343,19

6,09 56,95

-60.552,53 -35.732,07

417.887,78 -551.477,04

5.269,14 -8.651,09

-28.515,76 515.283,11

-54.916,50 69.192,75

463.973,15 -1.156.915,76

32.077,75 29.613,95

-19.437,36 -21.611,05

-19.885,68 -22.015,89

448,32 404,84

1.707.800,57 1.222.874,39



Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES

286

2020/2021 Complet Partit

NOTES DE 
LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

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

6. Pagaments per inversions (-)

a) Entitats del grup i associades

b) Immobilitzat intangible

c) Immobilitzat material

d) Inversions immobiliàries

e) Béns del patrimoni cultural

f) Altres actius financers

g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

h) Altres actius

7. Cobraments per desinversions (+)

a) Entitats del grup i associades

b) Immobilitzat intangible

c) Immobilitzat material

d) Inversions immobiliàries

e) Béns del patrimoni cultural

f) Altres actius financers

g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

h) Altres actius

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6)

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni

a) Variacions de fons (+/-)

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer

a) Emissió

1. Deutes amb entitats de crèdit (+)

2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)

3. Altres deutes (+)

b) Devolució i amortització de

1. Deutes amb entitats de crèdit (-)

2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)

3. Altres deutes (-)

11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10)

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici

Efectiu o equivalents al final de l'exercici

-1.685.542,60 -1.234.989,86

-1.242.540,70 -2.003.587,86

-12.362,09

-1.229.878,61 -2.003.587,86

-300,00

-443.001,90 768.598,00

-443.001,90 768.598,00

-1.685.542,60 -1.234.989,86

-1.107.058,63 63.712,73

107.394,67 242.984,85

107.394,67 242.984,85

-1.214.453,30 -179.272,12

104.000,00 104.200,24

104.000,00 104.200,24

-1.318.453,30 -283.472,36

-1.318.453,30 -283.472,36

-1.107.058,63 63.712,73

-1.084.800,66 51.597,26

3.221.124,31 3.169.527,05

2.136.323,65 3.221.124,31
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MEMÒRIA CORRESPONENT A L’EXERCICI 2020/2021 

(imports expressats en euros) 
 

1. Activitat de l’entitat 

 IDENTIFICACIÓ 

La FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES es va constituir el dia 31 
d’octubre de 1986 davant el notari de Manresa senyor Enrique Hernández 
Gajate. 

Inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 286 

Té el C.I.F. número G-59.330.795. 

D’acord amb allò que disposa l’article 4art. dels Estatuts, l’activitat de 
FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES es dirigirà principalment a la 
consecució de les finalitats que segueixen: 

a) Fomentar l’ensenyament universitari i la cultura a les comarques de la 
Catalunya interior. 

b) Promoure permanentment la creativitat i la innovació. 

c) Assumir la titularitat de Centres d’Ensenyament Universitari de 
qualsevol tipus, tant humanístics com científics i tècnics, incloses clíniques 
universitàries. 

d) Impulsar la coordinació i cooperació amb tots els Centres 
d’ensenyament Universitari. 

e) Promoure programes de màster, postgrau, cursos i seminaris de 
formació.  

f) Portar a terme tasques de formació contínua. 

g) Fomentar la recerca científica mitjançant els recursos que tingui al seu 
abast.  

h) Editar publicacions amb finalitats pedagògiques i culturals.  

i) Impulsar l’elaboració d’estudis sobre les necessitats i possibilitats 
d’ensenyament universitari tant presents com futures per a una planificació 
adequada al desenvolupament econòmic de les comarques de la Catalunya 
interior, portant a terme eventualment els esmentats estudis o el seu 
seguiment.  

j) Proposar, gestionar o realitzar qualsevol altra acció que contribueixi o 
pugui contribuir a fomentar les finalitats de la Fundació. 
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 L’exercici fiscal de la fundació coincideix amb el curs acadèmic, 
iniciant-se l’1 d’octubre i finalitzant el 30 de setembre. 

 AJUTS ATORGATS 

Durant l’exercici 2020/2021, la Fundació ha atorgat ajuts monetaris 
per valor de 134.480,90 euros i durant l’exercici 2019/2020 per valor de 
95.416,75 euros en concepte de beques i donatius, per tal d’impulsar 
l’activitat formativa en la seva àrea d’influència, i per recolzar activitats 
d’interès general. 

 
2020/2021 2019/2020 

Activitat Import Import 

Beques atorgades a estudiants FUB 69.035,01 44.500,99 

C.E. Manresa 6.000,00 4.000,00 

Club Natació Minorisa 2.000,00 0,00 

Sant Joan de Déu 1.200,00 1.200,00 

Targetes fotocòpies recarreg. alumnes  14.869,09 17.405,76 

Premis a alumnes  3.450,00 3.450,00 

Ajuntament Manresa (Volta ciclista Catalunya) 0,00 3.000,00 

Fundació Foment del Bàsquet 6.000,00 6.000,00 

Òmnium Cultural 150,00 150,00 

Cruz Roja Española 104,00 104,00 

Catalunya contra el càncer 300,00 0,00 

Club Bàsquet Artés 170,00 170,00 

Fundació Mediterrània 0,00 500,00 

Cáritas  300,00 400,00 

Althaia 0,00 1.500,00 

Sant Egidi 0,00 2.400,00 

Hospital Infantil Althaia 0,00 36,00 

Creu Roja 0,00 2.400,00 

Invulnerables 0,00 250,00 

Centre de Recursos Pedagògics 1.200,00 1.200,00 

Associació Gest 1.500,00 3.000,00 

Agrupació cultural Bages 0,00 750,00 

Médicos sin Fronteras 400,00 400,00 

Fundació Convent Santa Clara 0,00 2.000,00 

Institut Escola Josep Maria Xandri 150,00 0,00 

Associació contra l'Alzheimer 0,00 300,00 

La Sèquia 0,00 300,00 

Fund. Estudis Sup. Ciències. Salut 22.460,00 0,00 

Bàsquet Manresa SAD 5.192,80 0,00 

TOTAL 134.480,90 95.416,75 
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 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ SUBSCRITS AMB ALTRES ENTITATS 

La Fundació durant el present exercici i l’anterior no ha subscrit 
convenis de col·laboració amb altres entitats. 

 

 ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 

En l’Annex 1 adjunt a la Memòria es detallen les activitats portades a 
terme per la Fundació durant l’exercici 2020-2021. 

 

 USUARIS O ELS BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS DESCRITES 

Són usuaris o beneficiaris de la Fundació totes les persones físiques o 
jurídiques que estiguin dintre de les seves finalitats. 

L’elecció dels beneficiaris s’efectuarà pel Patronat sota els criteris 
d’imparcialitat i no discriminació entre les persones que reuneixin les següents 
circumstàncies: sol·licitar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i 
que compleixin els requisits específics que, complementàriament, pugui 
acordar el Patronat. 

 

 ACCIONS DUTES A TERME PER PROMOURE CONDICIONS D’IGUALTAT 
ENTRE DONES I HOMES 

Els beneficiaris de les activitats s’han considerat sense distincions de 
sexe. 

2. Bases de presentació dels comptes anuals 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels 
Comptes Anuals de la Fundació han estat els que seguidament es detallen: 

a) Imatge fidel: 

No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació 
de disposicions legals en matèria de comptabilitat, per a mostrar la imatge 
fidel a que es refereix la legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de 
lucre. 

b) Principis comptables: 

Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici 
econòmic, com en la confecció dels presents Comptes Anuals, no ha estat 
vulnerat cap principi comptable obligatori a que es refereix la part primera de 
Pla General de Comptabilitat i l’adaptació sectorial en matèria d’entitats sense 
afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, de la 
Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre.  
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c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

c.1) No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’ incerteses en la 
data de tancament de l’exercici. 

c.2) No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin 
significatius i que afectin l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis 
futurs. 

c.3) A data de tancament de l’exercici l’òrgan de govern de l’entitat no 
té consciència de l’existència d’incerteses importants, relatives a fets o 
condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat que 
l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat 
d’acord amb el principi d’entitat en funcionament. 

 

d) Comparació de la informació:   

Els Patrons de la Fundació presenten, a efectes comparatius, amb 
cadascuna de les partides del balanç de situació, del compte de resultats, de 
l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu, a més de les 
xifres de l’exercici 2020/2021, les corresponents a l’exercici anterior. 

 

e) Agrupació de partides: 

 No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació. 

f) Elements aplegats en diverses partides: 

Dins el Balanç de situació inclòs en els presents Comptes Anuals hi ha 
elements patrimonials distribuïts en diverses partides, d’acord amb el detall 
següent: 

 
Element patrimonial: PRÉSTECS REBUTS D’ENTITATS DE CRÈDIT 2020-2021 2019-2020 

Partida del Balanç    

B)II.1. Deutes amb entitats de crèdit a llarg 
termini 

 
0,00 1.033.426,36 

C)III.1. Deutes amb entitats de crèdit a curt 
termini 

 
12.380,00 288.794,79 

 
TOTAL 

 
12.380,00 1.322.221,15 

 

g) Canvis en criteris comptables. 

No han existit canvis de criteris comptables durant el present exercici. 

h) Correcció  d’errors: 

No han existit correccions d’errors durant el present exercici. 
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3. Excedent de l’exercici 

PROPOSTA D’APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI  

A continuació es detalla la proposta d’aplicació de l’excedent: 

 
EXERCICI EXERCICI 

Bases de repartiment 2020/2021 2019/2020 

Excedent de l'exercici 871.338,50 884.434,18 
  

Total base de repartiment= Total aplicació 871.338,50 884.434,18 
 
 

EXERCICI EXERCICI 

Aplicació a 2020/2021 2019/2020 

Romanent 871.338,50 884.434,18 
  

Total aplicació=Total base de repartiment 871.338,50 884.434,18 

 

 

4.  Normes de registre i de valoració 

Criteris comptables aplicats en relació amb les partides següents: 

a) Immobilitzat intangible.  

CAPITALITZACIÓ:  
 
Per al reconeixement inicial d’un immobilitzat de naturalesa intangible, 

és precís que, a més de complir la definició d’actiu i els criteris de registre o 
reconeixement continguts en el Marc Conceptual de la Comptabilitat, 
compleixi el criteri d’identificabilitat. 
 

En cap cas es reconeixen com a immobilitzats intangibles les despeses 
originades amb motiu de l’establiment, les marques, capçaleres de diaris o 
revistes, els segells o denominacions editorials, les llistes d’usuaris o deutors o 
altres partides similars que s’hagin generat internament. 

Els diferents conceptes que configuren l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
s’han capitalitzat pel seu preu d’adquisició o cost de producció. 

AMORTITZACIÓ:   

Sobre els elements patrimonials de l'IMMOBILITZAT INTANGIBLE s’han 
practicat les amortitzacions corresponents, els imports de les quals queden 
reflectits al Balanç de Situació. Aquestes amortitzacions s’han dotat seguint 
un criteri sistemàtic atenent a la vida útil dels elements o drets i a la 
depreciació soferta per la seva utilització, no superant-se els límits a 
l’amortització per aquest tipus de béns, i mantenint el criteri d’exercicis 
anteriors. 
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 CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT: 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació 
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 

DRETS SOBRE BÉNS CEDITS EN ÚS GRATUÏTAMENT:  

Dins l’epígraf “Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament” s’hi inclou: 

La cessió gratuïta d’un dret d’ús del domini públic que té per objecte la 
rehabilitació de les edificacions existents a la finca situada a l’antic escorxador 
de Manresa, l’ordenació i urbanització dels espais exteriors i la posterior 
explotació mitjançant ús privatiu de l’immoble, amb la finalitat d’ampliar el 
campus universitari de Manresa, realitzada per l’Ajuntament de Manresa a 
favor de la Fundació, en data 30 de gener de 2018 i per un període de 40 anys, 
sens perjudici  que com a mínim 6 mesos abans de la seva finalització es 
pugui aprovar una pròrroga que no excedeixi del termini màxim previst 
legalment, que és de 50 anys. 

Els Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament, estan reflectits en l’actiu del 
balanç pel valor que se’ls ha atribuït en el moment de la seva concessió, en 
aquest cas, pel valor del domini públic objecte de la concessió en el moment de 
la licitació, i s’ha comptabilitzat en el patrimoni net la subvenció/donació en 
capital corresponent, pel mateix import del valor fixat. 

El contracte de concessió estableix el compromís de que la Fundació 
assumeixi el cost d’adequació del nou local de l’Associació de Veïns del Poble 
Nou, de Manresa. Aquest cost s’ha considerat més valor del dret d’ús.  

El dret d’ús s’ha amortitzat d’acord amb la pèrdua de valor durant el termini 
de concessió establerta al contracte signat. 

 

b) Immobilitzat material.  

CAPITALITZACIÓ 

Forma ordinària d’adquisició: 

Els elements de l'IMMOBILITZAT MATERIAL adquirits mitjançant 
contracte de COMPRAVENDA o PRODUCCIÓ PRÒPIA s’han capitalitzat pel seu 
preu d’adquisició o cost de producció respectivament.  

Formes especials: 

Donació: L’IMMOBILITZAT MATERIAL adquirit mitjançant donació, 
s’ha capitalitzat pel seu valor raonable en el moment de l’aportació. 
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AMORTITZACIÓ 

Les amortitzacions practicades s’identifiquen amb la depreciació que 
normalment pateixen els béns de l'immobilitzat per :  

- Ús i desgast físic esperat.    

- Obsolescència. 

- Límits legals o altres que afectin l’ús de l’actiu.  

La dotació anual realitzada s’ha determinat aplicant un mètode 
sistemàtic que permet distribuir el preu d’adquisició o cost de producció 
durant la vida útil estimada de l'immobilitzat.   

CORRECCIONS VALORATIVES PER DETERIORAMENT 

No ha estat necessari reconèixer correccions valoratives per 
deteriorament ja que les amortitzacions han cobert perfectament la depreciació 
experimentada en cada un dels béns, i no s’han produït altres pèrdues 
reversibles sobre els mateixos. 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 

No s’han capitalitzat interessos ja que no s’han complert els requisits 
exigits per dur-ho a terme, considerant-se com un a despesa més de l’exercici. 

COSTOS D’AMPLIACIÓ, MODERNITZACIÓ I MILLORA 

No s’han produït durant l’exercici partides que puguin ser considerades, 
a judici del Patronat de l’Entitat, com ampliació, modernització o millora de 
l’Immobilitzat Material. 

COSTOS DE DESMANTALLAMENT O RETIRADA, I COSTOS DE 
REHABILITACIÓ 

A judici dels òrgans de govern de l’Entitat, durant l’exercici no 
existeixen obligacions assumides derivades de desmantellament o retirada de 
l’Immobilitzat Material. 

TREBALLS EFECTUATS PER AL PROPI IMMOBILITZAT 

L’Entitat no ha dut a terme durant l’exercici econòmic treballs per al 
propi Immobilitzat Material. 
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c) Arrendaments  

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT FINANCER 

No hi ha hagut cap contracte d’arrendament considerat com a financer 
que tingués vigència durant l’exercici. 

 

COMPTABILITZACIÓ DE CONTRACTES D’ARRENDAMENT OPERATIU 

Concepte 
 

Es tracta d’un acord mitjançant el qual l’arrendador convé amb 
l’arrendatari el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat, a 
canvi de percebre un import únic o una sèrie de pagaments o quotes, sense 
que es tracti d’un arrendament de caràcter financer. 

 
Comptabilització 
 
Els ingressos i despeses, corresponents a l’arrendador i a l’arrendatari, 

derivats dels acords d’arrendament operatiu són considerats, respectivament, 
com a ingrés i despesa de l’exercici en què es meriten, i s’imputen al compte 
de resultats. 

 
 

d) Instruments financers 

 1- ACTIUS FINANCERS 

1.a) Préstecs i partides a cobrar 

Criteris emprats per a la qualificació 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 

 
a) Crèdits per operacions de les activitats: actius financers que 

s’originen en la venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic 
de l’entitat, i 

b) Crèdits per la resta d’operacions: actius financers que, no tractant-se 
d’instruments de patrimoni ni derivats, no tenen origen en les activitats, els 
seus cobraments són de quantia determinada o determinable i que no es 
negocien en un mercat actiu. No s’han inclòs aquells actius financers per als 
quals el tenidor pugui no recuperar substancialment tota la inversió inicial, 
per circumstàncies diferents al deteriorament creditici. 

 
Valoració inicial 

 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel seu 

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 directament atribuïbles. 
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No obstant això, els crèdits per operacions de les activitats amb 

venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d’interès 
contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i 
els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials o fons 
especials, l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es poden valorar 
pel seu valor nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no 
sigui significatiu. 

 
 

Valoració posterior 
 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria s’han valorat pel seu 
cost amortitzat. Quan han meritat interessos aquests s’han comptabilitzat en 
el compte de resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 

Les aportacions realitzades com a conseqüència d’un contracte de 
comptes en participació i similars, s’han valorat al cost, incrementat o 
disminuït pel benefici o pèrdua, respectivament, que corresponguin a l’entitat 
com a partícip no gestor, i menys, en el seu cas, l’import acumulat de les 
correccions valoratives per deteriorament. 
 

No obstant l’anterior, els crèdits amb venciment no superior a un any 
que, d’acord amb allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, es valoren per aquest import, llevat que s’haguessin 
deteriorat. 
 

Deteriorament del valor 

Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la 
realització de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de 
deteriorament en aquests actius.  

1.b) Inversions mantingudes fins al venciment 

Criteris emprats per a la qualificació 
 
S’han inclòs en aquesta categoria els 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 l’entitat té la intenció 
efectiva i la capacitat de conservar fins al seu venciment. 

 
Valoració inicial 

 
Les inversions mantingudes fins al venciment s’han valorat pel seu 

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 directament atribuïbles. 
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Valoració posterior 
Les inversions mantingudes fins al venciment s’han valorat pel seu cost 

amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de resultats, 
aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
Deteriorament del valor 

Segons l’òrgan de govern de l'Entitat no ha estat necessària la 
realització de correccions valoratives ja que no s’ha produït cap tipus de 
deteriorament en aquests actius.  

 
1.c) Actius financers disponibles per a la venda 

 
Criteris emprats per a la qualificació 

 
En aquesta categoria s’hi inclouen els valors representatius de deute i 

instruments de patrimoni d’altres entitats que no s’hagin classificat en cap 
altra categoria d’ actius financers. 

 
Valoració inicial 

 
Els actius financers disponibles per a la venda es valoren inicialment 

pel seu 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 directament atribuïbles. 
 

Valoració posterior 
 

Els actius financers disponibles per a la venda es valoren pel seu valor 
raonable, sense deduir els costos de transacció en què es pugui incórrer en la 
seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor raonable es registren 
directament en el patrimoni net, fins que l’actiu financer causi baixa del 
balanç o es deteriori, moment en què l’import així reconegut, s’ha d’imputar al 
compte de resultats. 
 

També s’ha registrat en el compte de resultats l’import dels interessos, 
calculats segons el mètode del tipus d’interès efectiu, i dels dividends meritats. 
 

Les inversions en instruments de patrimoni el valor raonable dels quals 
no es pugui determinar amb fiabilitat es valoren pel seu cost, menys, en el seu 
cas, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament del 
valor. 
 

Deteriorament del valor 
 

Al tancament de l’exercici, s’han efectuat les correccions valoratives 
necessàries sempre que hi hagi evidència objectiva que el valor d’un actiu 
financer disponible per a la venda o grup d’actius financers disponibles per a 
la venda amb característiques de risc similars valorades col·lectivament, s’ha 
deteriorat com a resultat d’un o més fets que hagin tingut lloc després del seu 
reconeixement inicial, i que ocasionin: 
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a) En el cas dels instruments de deute adquirits, una reducció o retard 
en els fluxos d’efectiu estimats futurs, que poden ser motivats per la 
insolvència del deutor; o 

 
b) En el cas d’inversions en instruments de patrimoni, 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. En tot 
cas, es presumeix que l’instrument s’ha deteriorat davant una caiguda 
d’un any i mig i d’un quaranta per cent en la seva cotització, sense que 
s’hagi produït la recuperació del seu valor, sense perjudici que pugui 
ser necessari reconèixer una pèrdua per deteriorament abans que hagi 
transcorregut aquest termini o hagi baixat la cotització en el 
percentatge esmentat. 
 
La correcció valorativa per deteriorament del valor d’aquests actius 

financers és la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, en el seu 
cas, qualsevol correcció valorativa per deteriorament prèviament reconeguda 
en el compte de resultats 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 hi hagi una evidència objectiva de 
deteriorament en el valor de l’actiu, s’han de reconèixer en el compte de 
resultats. 
 

Si en exercicis posteriors s’incrementa el valor raonable, la correcció 
valorativa reconeguda en exercicis anteriors ha de revertir amb abonament al 
compte de resultats de l’exercici. No obstant això, en el cas que s’incrementi el 
valor raonable corresponent a un instrument de patrimoni, la correcció 
valorativa reconeguda en exercicis anteriors no ha de revertir amb abonament 
al compte de resultats i s’ha de registrar l’increment de valor raonable 
directament contra el patrimoni net. 
 

En el cas d’instruments de patrimoni que es valorin pel seu cost, per no 
poder determinar-se amb fiabilitat el seu valor raonable, la correcció valorativa 
per deteriorament es calcula d’acord amb allò disposat en l’apartat 2.4.3 del 
Decret 259/2008, relatiu a les inversions en el patrimoni d’entitats del grup, 
multigrup i associades, i no és possible la reversió de la correcció valorativa 
reconeguda en exercicis anteriors. 

 
 
1.d) Interessos i dividends rebuts d’actius financers 
 
Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat 

al moment de l’adquisició s’han reconegut com a ingressos en el compte de 
resultats. Els interessos s’han reconegut utilitzant el mètode del tipus 
d’interès efectiu. 
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1.e) Baixa d’actius financers 
 
L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix, quan 

expiren o es  cedeixen els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu de 
l’actiu financer, essent necessari que s’hagin transferit de manera substancial 
els riscos i beneficis inherents a la seva propietat, en circumstàncies que s’han 
d’avaluar comparant l’exposició de l’entitat, abans i després de la cessió, a la 
variació en els imports i en el calendari dels fluxos d’efectiu nets de l’actiu 
transferit. S’entén que s’han cedit de manera substancial els riscos i beneficis 
inherents a la propietat de l’actiu financer quan la seva exposició a aquesta 
variació deixi de ser significativa en relació amb la variació total del valor 
actual dels fluxos d’efectiu futurs nets associats amb l’actiu financer.  

 
 

 2- PASSIUS FINANCERS 

2.a) Dèbits i partides a pagar 
 
Criteris emprats per a la qualificació 
 
En aquesta categoria s’han classificat: 
 
a) Dèbits per operacions de les activitats: aquells passius financers que 

s’originen en la compra de béns i serveis per activitats de l’entitat, i 
b) Dèbits per operacions no relacionades amb les activitats: aquells 

passius financers que, no tractant-se d’instruments derivats, no tenen origen 
en les activitats. 

 
Valoració inicial 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren 

inicialment 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 directament atribuïbles. 

 
No obstant l’assenyalat en el paràgraf anterior, els dèbits per operacions 

de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, es valoren pel seu valor nominal, quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 
Valoració posterior 
 
Els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu 

cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de 
resultats, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu. 

 
No obstant l’anterior, els dèbits amb venciment no superior a un any 

que, d’acord con allò disposat en l’apartat anterior, es valorin inicialment pel 
seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import. 

 
 



 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES  pàgina 

 

 

13

2.c) Reclassificació de passius financers  
 
L’entitat no ha reclassificat cap passiu financer inclòs inicialment en la 

categoria de mantinguts per a negociar a altres categories, ni d’aquestes a 
aquelles. 

 
2.d) Baixa de passius financers 
 
L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació s’hagi 

extingit. 
Si es produeix un intercanvi d’instruments de deute entre un 

prestamista i un prestatari, sempre que aquests tinguin condicions 
substancialment diferents, es registra la baixa del passiu financer original i es 
reconeix el nou passiu financer que sorgeix. 

De la mateixa manera es registra una modificació substancial de les 
condicions actuals d’un passiu financer. 

 
En el cas d’un intercanvi d’instruments de deute que no tinguin 

condicions substancialment diferents, el passiu financer original no es dóna 
de baixa del balanç, i es registra l’import de les comissions pagades com un 
ajustament del seu valor comptable. El cost amortitzat del passiu financer es 
determina aplicant el tipus d’interès efectiu. 

 

e) Existències 

CRITERIS DE VALORACIÓ 

Els estocs s’han valorat pel preu d’adquisició, considerant-se com a tal 
el que figura en factura més totes les despeses addicionals que s’han produït 
fins l’arribada dels béns al seu destí des del proveïdor. 

No s’ha inclòs l’import de l’impost indirecte deduïble excepte en els 
casos que no ha estat recuperable. 

CORRECCIONS VALORATIVES 

No s’han dut a terme correccions de valor de les existències ja que no 
s’ha donat la circumstància que el valor net realitzable sigui inferior al 
determinat en funció del preu d’adquisició. 

CAPITALITZACIÓ DE DESPESES FINANCERES 

Les existències no han necessitat un període de temps superior a un 
any per a estar en condicions de ser venudes, per tant, no s’han inclòs en el 
preu d’adquisició o cost de producció, les despeses financeres. 

 
 



 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES  pàgina 

 

 

14

f) Impost sobre beneficis.  

DETERMINACIÓ I COMPTABILITZACIÓ DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 

Tot seguit s’explica el mètode seguit per a la determinació i 
comptabilització de L'IMPOST SOBRE BENEFICIS.  

En primer lloc s’han considerat les diferències existents entre el resultat 
comptable i el resultat fiscal, considerat aquest com la base imposable de 
l'Impost sobre beneficis. Aquestes diferències poden ser degudes a la desigual 
definició dels ingressos i despeses en els àmbits econòmic i tributari, als 
diferents criteris temporals d’imputació d’ingressos i despeses en els àmbits 
indicats i a l’admissió, en l’esfera fiscal, de la compensació de bases 
imposables negatives d’exercicis anteriors.  

Les diferències resultants s’han classificat en els apartats següents:  

- "Diferències permanents", produïdes entre la base imposable de 
l'Impost sobre Beneficis i el resultat comptable abans d’aplicar impostos de 
l’exercici, i que no reverteixin en períodes subsegüents, excloses les pèrdues 
compensades.  

- "Diferències temporàries", existents entre la base imposable i el 
resultat comptable abans d’aplicar impostos de l’exercici, l’origen de les quals 
és en els diferents criteris temporals utilitzats per determinar ambdues 
magnituds i que, per tant, reverteixen en períodes subsegüents.  

 

g) Ingressos i despeses.  

CRITERIS GENERALS APLICATS 

 Ingressos 
 

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis 
es valoren pel valor raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre que, 
llevat evidència en contra, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, 
deduït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o d’altres partides 
similars que l’entitat pugui concedir, així com els interessos incorporats al 
nominal dels crèdits. No obstant això, s’hi poden 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 sigui significatiu. 
 

Els impostos que graven les operacions de venda de béns i prestació de 
serveis que l’entitat 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, 
no formen part dels ingressos. 
 

Els crèdits per operacions de les activitats es valoren d’acord amb allò 
disposat en la norma relativa a instruments financers. 
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Despeses 

Les despeses meritades durant l’exercici han estat comptabilitzades 
atenent a la naturalesa de les mateixes i  imputades al capítol corresponent 
del compte de resultats de l’Entitat. 
 
 
DETERMINACIÓ DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
  

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de 
la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això el 
percentatge de realització del servei en la data de tancament de l’exercici. 

 
En conseqüència, només es registren els ingressos procedents de 

prestació de serveis quan es compleixin totes i cadascuna de les condicions 
següents: 
 

a) L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat. 
b) És probable que l’entitat rebi els beneficis o rendiments econòmics 

derivats de la transacció. 
c) El grau de realització de la transacció, en la data de tancament de 

l’exercici, pot ser valorat amb fiabilitat, i 
d) Els costos ja incorreguts en la prestació, així com els que queden per 

incórrer fins a completar-la, poden ser valorats amb fiabilitat. 
 

 

h) Provisions i contingències  

 
RECONEIXEMENT 
 

L’entitat reconeix com a provisions els passius que, tot i complir la 
definició i els criteris de registre o reconeixement comptable continguts en el 
Marc Conceptual de la Comptabilitat, resultin indeterminats respecte del seu 
import o de la data en què es cancel·laran. 
 
VALORACIÓ 
 

D’acord amb la informació disponible en cada moment, les provisions es 
valoren, en la data de tancament de l’exercici, pel valor actual de la millor 
estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer 
l’obligació, i es registren els ajustaments que sorgeixin per l’actualització de la 
provisió com una despesa financera conforme es vagin meritant. Quan es 
tracti de provisions amb venciment inferior o igual a un any, i l’efecte financer 
no sigui significatiu, no s’ha cregut necessari efectuat  cap tipus de 
descompte. 

 

i) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental  

En l’exercici actual no hi ha saldos sota aquesta rúbrica en el Balanç 
de la Fundació. 
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j) Despeses de personal  

D’acord amb el conveni col·lectiu vigent, els treballadors de la 
Fundació tenen dret a una paga de caràcter extraordinari per permanència  a 
partir del moment en que compleixin 25 anys de servei a l’Entitat. L’import de 
la paga serà equivalent a 5 mensualitats ordinàries, prenent com a base de 
càlcul l’import de la mensualitat a la data de compliment dels 25 anys 
d’antiguitat. 

Aquesta paga es meritarà una sola vegada i el seu import es farà 
efectiu en el mes de gener següent a la data en que es compleixin els 25 anys 
d’antiguitat a l’Entitat.  

La Fundació reconeix com a provisió per retribucions al personal a 
llarg termini la diferència entre el valor actual de les retribucions 
compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als compromisos 
amb els que es liquidaran les obligacions, minorat en l’import procedent de 
costos per serveis passats encara no reconeguts en els termes indicats en 
aquesta norma. 

Les variacions en els imports anteriors produïdes en l’exercici s’han 
reconegut en el compte de resultats. 

 

k) Subvencions, donacions i llegats.  

CRITERIS EMPRATS PER LA SEVA CLASSIFICACIÓ 

Reconeixement 
 
Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables s’han 

comptabilitzat inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament 
imputats al patrimoni net i s’han reconegut en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb 
les despeses derivades de la subvenció, donació o llegat. 

 
No obstant el que s’indica en el paràgraf anterior, les subvencions, 

donacions i llegats no reintegrables rebuts directament per incrementar el fons 
dotacional o el fons social de l’entitat, o per a compensar dèficits d’exercicis 
anteriors, no constitueixen ingressos, i s’han registrat directament en els fons 
propis, independentment del tipus de subvenció, donació o llegat de què es 
tracti.  

 
Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de 

reintegrables es registren com a passius de l’entitat fins que adquireixin la 
condició de no reintegrables.  
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Valoració 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat 

pel valor raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en 
espècie s’han valorat pel valor raonable del bé rebut, referenciats ambdós 
valors al moment del seu reconeixement. 

 

CRITERIS IMPUTACIÓ A RESULTATS 

La imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats que 
tinguin el caràcter de no reintegrables s’efectua atenent a la seva finalitat. 

 
En aquest sentit, el criteri d’imputació a resultats d’una subvenció, 

donació o llegat de caràcter monetari ha de ser el mateix que l’aplicat a una 
altra subvenció, donació o llegat rebut en espècie, quan es refereixin a 
l’adquisició del mateix tipus d’actiu o a la cancel·lació del mateix tipus de 
passiu. 

 
A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, cal distingir 

entre els següents tipus de subvencions, donacions i llegats: 
 
a) Quan es concedeixen per a assegurar una rendibilitat mínima o 

compensar els dèficits d’explotació: s’imputen com a ingressos de l’exercici en 
què es concedeixen, llevat si es destinen a finançar dèficits d’explotació 
d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputaran en aquests exercicis. 

b) Quan es concedeixen per a finançar despeses específiques: s’imputen 
com a ingressos en el mateix exercici en què es meriten les despeses que 
estiguin finançant. 

c) Els imports monetaris que es reben sense assignació a una finalitat 
específica s’imputen com a ingressos de l’exercici en què es reconeixen. 
 

DETERIORAMENT 
 
Es consideren en tot cas de naturalesa irreversible les correccions 

valoratives per deteriorament dels elements en la part en què aquests 
elements han estat finançats gratuïtament. 

 
 

l) Transaccions entre parts vinculades  

Amb caràcter general, els elements objecte de la transacció s’han 
comptabilitzat en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el 
preu acordat en una operació diferís del seu valor raonable, la diferència s’ha 
registrat tenint en compte la realitat econòmica de l’operació. La valoració 
posterior s’ha realitzat segons el que estableixin les normes corresponents.  
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m) Periodificacions a curt termini  

La partida ajustaments per periodificació de l’actiu del balanç de 
situació al tancament dels exercicis 2020-2021 i 2019-2020 reflecteix les 
despeses anticipades corresponents a les assegurances, lloguers, per la 
compra de materials i publicitat efectuada pel curs 2021-2022 per import de 
281.037,11 a 30 de setembre de 2021 (226.120,61 euros corresponents a 30 
de setembre de 2020). 

 
Els ajustaments per periodificació del passiu del balanç de situació, 

reflecteixen els ingressos anticipats derivats dels ingressos de pre-inscripcions 
de cursos a realitzar durant l’any 2021-2022  que s’imputen seguint el principi 
de meritament, essent el saldo per aquest concepte a 30 de setembre de 2021 
de 125.479,65 euros (93.401,90 euros a 30 de setembre de 2020). 

 
 

5. Immobilitzat Material 

 

5.1 Anàlisi dels moviments 

 Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents: 

EXERCICI 2019/2020 

 

 

 

 

Naturalesa 
Saldo 

30.09.19 

Addicions     

Entrades 
Comb

de 
negoc 

Aport. 
no 

diner. 

Amplia
/Millor 

Sortida/ 
Baixes 

Traspàs 
Saldo 

30.09.20 

Terrenys i béns  444.318,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.165.900,00 2.610.218,55 

Construccions 16.191.729,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 379.545,93 16.571.275,00 

Maquinària 3.353,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,72 

Altres instal·lacions 1.626.589,28 95.096,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.721.685,33 

Mobiliari 712.767,37 3.783,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 716.551,15 

E. P. I. 657.538,92 67.991,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 725.530,60 

Elements de transport 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 
Altre immobilitzat 
material 2.097.620,65 291.832,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.389.453,33 
Immobilitzat material 
en curs 206.918,53 2.053.987,37 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.233.265,93) 27.639,97 

Bestretes  312.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (312.180,00 0,00 

TOTAL (A) 22.260.516,09 2.512.691,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.773.207,65 
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Denominació 
Saldo 

30.09.19 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per 

baixes 
Traspàs 

Saldo 
30.09.20 

A.A. Construccions 3.546.444,18 332.094,64 0,00 0,00 3.878.538,82 

A.A. Maquinària 3.353,70 0,00 0,00 0,00 3.353,70 

A.A. Altres instal·lacions 894.448,89 128.511,52 0,00 0,00 1.022.960,41 

A.A. Mobiliari 537.517,53 32.286,28 0,00 0,00 569.803,81 

A.A. E.P.I. 548.430,93 52.775,16 0,00 0,00 601.206,09 

A.A. Elements de transport 5.062,50 2.250,00 0,00 0,00 7.312,50 

A.A. Altre immobilitzat 1.382.480,30 225.655,61 0,00 0,00 1.608.135,91 

TOTAL (B) 6.917.738,03 773.573,21 0,00 0,00 7.691.311,24 

 

 

 

Detall dels immobles concrets que han causat increment:   

Durant l’exercici 2019-2020 l’increment d’immobles corresponia a l’adequació 
i reforma de l’edifici FUB3. Aquest projecte es va iniciar durant l’exercici 
17/18 i consistia  en la  rehabilitació i construcció d’un centre docent sobre els 
terrenys objecte de la concessió realitza per part de l’Ajuntament de Manresa a 
favor de la Fundació (Veure nota 4.a) de la present memòria). 

D’altra banda, tal i com s’esmenta en aquesta mateixa nota en l’apartat “Detall 
dels acomptes d’immobilitzat material”, durant l’exercici 2019-2020 la 
fundació va exercir el dret d’opció de compra d’una finca situada a Manresa, 
carrer Ramon d’Iglesias, nº 10 i següents, cantonada amb el carrer Ramon 
Saera, nº11-13. 

 

Detall dels acomptes d’Immobilitzat material:   

El dia 13 de desembre de 2011 la societat “BAGES LLOGUERS, S.L.”, com a part 
cedent, i la “FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES” com a part optant, van 
convenir un dret d’opció de compra sobre un parcel·la de terreny, situada al 
terme de Manresa, carrer Ramon d’Iglesias, nº 10 i següents, cantonada amb el 
carrer Ramon Saera, nº11-13. 

La Fundació podia exercir l’opció de compra, durant un període de 4 anys. El 
preu de l’opció de compra es va fixar en 300.000 euros, més el corresponent IVA. 

El dia 11 de desembre de 2015 es va signar escriptura de modificació de l’opció 
de compra. La societat “SAMOSIR, S.L.” (societat titular del ple domini, de la 
finca esmentada en el paràgraf anterior, per aportació de la societat “BAGES 
LLOGUERS, S.L.”), com a part Concedent, i  la “FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA 
DEL BAGES”, com a part Optant, modifiquen el dret real d’opció de compra 
sobre la finca mencionada anteriorment, en el sentit de que l’Optant podrà 
exercir l’opció de compra, notificant-ho formalment a la Concedent, durant un 
període de 10 anys a comptar des del dia 11-12-2015.  

VALOR NET COMPTABLE Saldo 30.09.19 Saldo 30.09.20 

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B) 15.342.778,06 17.081.896,41 
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El preu de l’opció es fixa en 850.000 euros, més el corresponent IVA, dels quals 
250.000 euros, més IVA ja varen ser abonats durant els exercicis 2011 a 2014; 
el desembre de 2015 es van abonar 87.000 euros, més IVA, i la resta s’aniran 
abonant a raó de 57.000 euros, més IVA durant els anys 2016 a 2024. 

En data 17 de desembre de 2019 es va formalitzar escriptura de compravenda 
en exercici del dret d’opció de compra mencionat anteriorment. SAMOSIR, S.L. 
va vendre i entregar a la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES la finca 
descrita anteriorment per un valor de 2.040.000,00 euros. 

 

EXERCICI 2020/2021 

 

Denominació 
Saldo 

30.09.20 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per 

baixes 
Traspàs 

Saldo 
30.09.21 

A.A. Construccions 3.878.538,82 335.896,72 0,00 0,00 4.214.435,54 

A.A. Maquinària 3.353,70 0,00 0,00 0,00 3.353,70 

A.A. Altres instal·lacions 1.022.960,41 141.242,46 0,00 0,00 1.164.202,87 

A.A. Mobiliari 569.803,81 31.332,18 0,00 0,00 601.135,99 

A.A. E.P.I. 601.206,09 53.810,45 0,00 0,00 655.016,54 

A.A. Elements de transport 7.312,50 187,50 0,00 0,00 7.500,00 

A.A. Altre immobilitzat 1.608.135,91 221.364,98 0,00 0,00 1.829.500,89 

TOTAL (B) 7.691.311,24 783.834,29 0,00 0,00 8.475.145,53 

 

 

 

 

Naturalesa 
Saldo 

30.09.20 

Addicions     

Entrades 
Comb

de 
negoc 

Aport. 
no 

diner. 

Amplia
/Millor 

Sortida/ 
Baixes 

Traspàs 
Saldo 

30.09.21 

Terrenys i béns  2.610.218,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.610.218,55 

Construccions 16.571.275,00 4.390,87 0,00 0,00 0,00 0,00 169.755,04 16.745.420,91 

Maquinària 3.353,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,72 

Altres instal·lacions 1.721.685,33 196.336,51 0,00 0,00 0,00 0,00 19.795,07 1.937.816,91 

Mobiliari 716.551,15 7.551,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 724.102,75 

E. P. I. 725.530,60 20.660,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.191,38 

Elements de transport 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 
Altre immobilitzat 
material 2.389.453,33 21.360,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1.396,44 2.412.209,97 
Immobilitzat material 
en curs 27.639,97 1.439.463,18 0,00 0,00 0,00 0,00 (190.946,55) 1.276.156,60 

Bestretes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (A) 24.773.207,65 1.689.763,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.462.970,79 

VALOR NET COMPTABLE Saldo 30.09.20 Saldo 30.09.21 

IMMOBILITAT MATERIAL (A-B) 17.081.896,41 17.987.825,26 
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Detall dels immobles concrets que han causat increment:   

Durant l’exercici 2020-2021 l’increment d’immobles correspon a l’adequació i 
millores poc significatives dels immobles ja existents. 

Durant el present exercici s’ha iniciat la construcció d’un nou centre docent 
anomenat FUB4. L’import invertit durant l’exercici està comptabilitzat dins la 
partida “Immobilitzat material en curs”.  

Detall dels immobles concrets que han causat decrement: 

No han existit decrements d’immobles durant el present exercici ni en 
l’exercici anterior. 

Mètode de valoració de les aportacions no dineràries d’immobles: 

No han existit aportacions no dineràries d’immobles durant el present exercici ni 
en l’exercici anterior. 

 

5.2 Altra informació 

 a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements 

 
Classes elements % amortització 

Construccions 2%-5% 

Maquinària 12% 

Altres instal·lacions 8-12-18-20% 

Mobiliari 10% 

Equips procés informació 25% 

Altre immobilitzat 10-12-15-20-25% 

 
 
b) Característiques de l’immobilitzat material no afecte 

directament a les activitats. 
 
Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 

desenvolupa la Fundació. 
 

c) Import i característiques dels béns totalment amortitzats en ús, 
distingint entre construccions i resta d’elements. 

DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS 

 

EXERCICI 
2020/2021 

 

EXERCICI 
2019/2020 

Construccions 0,00 0,00 

Resta d’elements 2.446.330,30 2.144.861,20 

TOTAL 2.446.330,30 2.144.861,20 
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d) Subvencions, donacions i llegats rebuts relacionats amb 

l’immobilitzat, indicant també l’import d’aquests actius. 
 

Descripció de l’actiu subvencionat Import de l’actiu 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
30/09/21 

Saldo de la 
subvenció en 

capital a 
30/09/20 

Terrenys  48.080,00 48.080,00 48.080,00 

Construcció campus 7.229.638,95 3.534.681,91 3.650.890,51 

Construcció FUB2  37.108,65 14.843,49 18.554,35 

Remodelació escola La Sèquia 159.456,17 63.782,45 79.728,07 

Cessió ús edifici FUB3 722.697,15 656.449,91 674.517,34 

 TOTAL 8.196.980,92 4.317.837,76 4.471.770,27 
 

6. Inversions immobiliàries 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

 

7. Béns del patrimoni històric i cultural 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

 

8. Immobilitzat intangible 

8.1 Anàlisi dels moviments 

Les variacions enregistrades en aquest epígraf han estat les següents: 

 

EXERCICI 2019/2020 

Naturalesa 
Saldo 

30.09.19 

Addicions 

Sortides 
/ Baixes 

Trasp 
Saldo 

30.09.20 Entrades 
Actius 

generats 
intern. 

Combin. 
de 

negocis 

Aport. 
no 

dineràr. 

Aplicacions informàtiques 277.040,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277.040,57 

Drets de traspàs (*) 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.000,00 

Nou local Associació veïns 114.638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.638,94 

Cessió d’ús FUB 3 722.697,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.697,15 

TOTAL (A) 1.477.376,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477.376,66 
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Denominació 
Saldo 

30.09.19 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per 

baixes 
Traspassos 

Saldo 
30.09.20 

A.A. Aplicacions informàtiques 253.772,33 17.235,08 0,00 0,00 271.007,41 

A.A. Drets de traspàs 163.350,00 36.300,00 0,00 0,00 199.650,00 
A.A. Cessió finca FUB 3 i adequació 
local Associació 34.889,00 20.933,40 0,00 0,00 55.822,40 

TOTAL (B) 452.011,33 74.468,48 0,00 0,00 526.479,81 

  

VALOR NET COMPTABLE 
Saldo 

30.09.19 
Saldo 

30.09.20 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B ) 1.025.365,33 950.896,85 

 

EXERCICI 2020/2021 

Naturalesa 
Saldo 

30.09.20 

Addicions 

Sortides 
/ Baixes 

Trasp 
Saldo 

30.09.21 Entrades 
Actius 

generats 
intern. 

Combin. 
de 

negocis 

Aport. 
no 

dineràr. 

Aplicacions informàtiques 277.040,57 12.362,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.402,66 

Drets de traspàs (*) 363.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.000,00 

Nou local Associació veïns 114.638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.638,94 

Cessió d’ús FUB 3 722.697,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722.697,15 

TOTAL (A) 1.477.376,66 12.362,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489.738,75 

 

Denominació 
Saldo 

30.09.20 
Import 
dotació 

Càrrecs 
per 

baixes 
Traspassos 

Saldo 
30.09.21 

A.A. Aplicacions informàtiques 271.007,41 4.312,86 0,00 0,00 275.320,27 

A.A. Drets de traspàs 199.650,00 36.300,00 0,00 0,00 235.950,00 
A.A. Cessió finca FUB 3 i adequació 
local Associació 55.822,40 20.933,40 0,00 0,00 76.755,80 

TOTAL (B) 526.479,81 61.546,26 0,00 0,00 588.026,07 

  

VALOR NET COMPTABLE 
Saldo 

30.09.20 
Saldo 

30.09.21 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE (A - B ) 950.896,85 901.712,68 

 

En data 8 d’abril de 2015 es va signar el conveni de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Fundació per a la cessió d’ús de 
l’antic edifici del CTM.  

La UPC, segons l’esmentat conveni, cedeix l’ús de l’edifici situat a la Plaça 
Bages nº 11 de Manresa a favor de la Fundació pel desenvolupament vinculat 
a l’ensenyament, l’estudi i la recerca per un període de 10 anys.  
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Com a contrapartida, la Fundació es compromet a: 

1) Fer-se càrrec dels costos de subministres i manteniment de l’edifici. 

2) Fer inversions a l’edifici per un total estimat de 840.000€, per tal 
d’adequar-lo als usos previstos de docència universitària. Les inversions 
que es facin revertiran íntegrament a la UPC a la finalització del termini 
de cessió. 

Per al rescabalament es faran 3 pagaments, via transferència per part de la 
Fundació a la UPC, de 100.000€ més el corresponent 21% d’IVA cadascun 
en els terminis màxims que tot seguit es detallen: 

 

Període pagament Import IVA Import Total 

20/12/2015 100.000,00 21.000,00 121.000,00 

20/12/2016 100.000,00 21.000,00 121.000,00 

20/12/2017 100.000,00 21.000,00 121.000,00 

TOTAL 300.000,00 63.000,00 363.000,00 

 

 

8.2 Altra informació 
 

a) Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Import i característiques dels immobilitzats intangibles 

totalment amortitzats en ús. 

DESCRIPCIÓ BÉNS TOTALMENT AMORTITZATS 

 

EXERCICI 
2020/2021 

 

EXERCICI 
2019/2020 

Aplicacions informàtiques  266.755,56 261.755,57 

TOTAL 266.755,56 261.755,57 

Classes elements 
% 

amortització 

Drets de traspàs 10% 

Drets sobre béns cedits en ús 2,50% 

Aplicacions informàtiques 20% 
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9. Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar 
 

9.1 Arrendaments financers 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 
 

9.2 Arrendaments operatius 
 

 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ ARRENDAT 
QUOTA ARRENDAMENT OPERATIU 

RECONEGUT COM INGRÉS 
EXERCICI 20/21 

QUOTA ARRENDAMENT OPERATIU 
RECONEGUT COM INGRÉS 

EXERCICI 19/20 

Lloguer aules a DARP 25.457,88 25.610,61 

Lloguer bar campus  0,00 6.196,36 

Lloguer aules i altres espais campus 21.689,56 14.220,27 

 TOTAL 47.147,44 46.027,24 

10. Instruments financers 
a) Categories d’actius financers i passius financers 

 
a.1) Actius financers, llevat de les inversions en el patrimoni d’entitats del 

grup, multigrup i associades. 
 

  Instruments financers a llarg termini  

  
Accions i participacions del 

patrimoni (totes, excepte particip. 
empreses grup, mult. i assoc.) 

Valors representatius de deute 
(tots sense excepció)  Altres 

CATEGORIES 250 251, 241  242,243,252, 253, 254,  257, 
258, 26,2553 

  N N-1 N N-1 N N-1 

Actius financers mantinguts per a neg. 2.340,00 2.040,00 186.177,93 182.201,22   

Inversions mantingudes fins al vt       

Préstecs i partides a cobrar       

Actius disponibles per a la venda       

Valorats segons el seu valor raonable       

Valorats segons el seu cost       

Derivats de cobertura       

TOTAL 2.340,00 2.040,00 186.177,93 182.201,22   
 

DESCRIPCIÓ DEL BÉ ARRENDAT 
QUOTA ARRENDAMENT OPERATIU 

RECONEGUT COM A DESPESA 
EXERCICI 20/21 

QUOTA ARRENDAMENT OPERATIU 
RECONEGUT COM A DESPESA 

EXERCICI 19/20 

Cànon cessió terreny Ajuntament de Manresa 104.000,00 104.200,24 

Lloguer solar i aules 7.884,35 18.502,87 

 TOTAL 111.884,35 122.703,11 
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  Instruments financers a curt termini 

  
Accions i participacions del 

patrimoni (totes, excepte particip. 
empreses grup, mult. i assoc.) 

Valors representatius de 
deute (tots sense excepció)  

Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 

Altres 

CATEGORIES 540,5305 541, 531  
430, 431, 432, 433, 434, 436, 

437, 44, 460, 4700, 4708, 
4709, 471,472, 544, 558  

532, 5554, 555, 565, 33, 542, 543, 
544, 545, 546, 548, 551, 552, 553, 

566, 559, 255 

  N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 
A.F. mantinguts 
per a negociar 2.789.507,73 2.702.407,58       
Inversions 
mantingudes fins 
vt.         
Préstecs i partides 
a cobrar     243.384,27 214.868,51 2.926.733,07 2.431.819,02 
Actius disponibles 
per a venda         
Valorats s. el seu 
valor raonable         
Valorats s. el seu 
cost         
Derivats de 
cobertura         

 TOTAL 2.789.507,73 2.702.407,58   243.384,27 214.868,51 2.926.733,07 2.431.819,02 
 
 
 
 

  TOTAL  

CATEGORIES     

  N N-1 

Actius financers mantinguts per a negociar 2.978.025,66 2.886.648,80 

Inversions mantingudes fins al venciment   

Préstecs i partides a cobrar 3.170.117,34 2.646.687,53 

Actius disponibles per a la venda   

Valorats segons el seu valor raonable   

Valorats segons el seu cost   

Derivats de cobertura   
    

TOTAL 6.148.143,00 5.533.336,33 

                                                                                                                                             
 
a.2) Passius financers. 

 
  Instruments financers a llarg termini   

  Deutes amb entitats de crèdit 
Obligacions i altres  
valors negociables Altres 

  

CATEGORIES 160, 170  176, 177, 178  161, 171, 172, 173, 
174,18,1753   

  N N-1 N N-1 N N-1   

Dèbits i partides a 
pagar 

0,00 1.033.426,36     1.064.784,11 960.784,11 
  

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

        

  
Derivats de 
cobertura         

  
TOTAL 0,00 1.033.426,36 0,00  0,00  1.064.784,11 960.784,11   
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  Instruments financeres a curt termini 

  Deutes amb entitats de crèdit 
Obligacions i altres 
valors negociables 

Creditors comercials i altres 
comptes a pagar Altres 

CATEGORIES 510, 520,527  500, 501, 505,506  
400, 401, 403, 404, 405, 406, 41, 

438, 465,466  

512, 513, 521, 523, 
551,5525,5530,5532,555,5565,5
566,56, 5591,194,509,511, 524, 

525,  526, 561,569,1750  
  N N-1 N N-1 N N-1 N N-1 

Dèbits i partides 
a pagar 12.380,00 288.794,79     5.295.795,92 4.942.836,66 1.117.159,81 661.119,86 

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

          

Derivats de 
cobertura           

TOTAL 12.380,00 288.794,79 0,00 0,00  5.295.795,92 4.942.836,66 1.117.159,81 661.119,86 

 

 
 
 

 
       

  TOTAL        
CATEGORIES           

  N N-1       

Dèbits i partides 
a pagar 

7.490.119,84 7.886.961,78 
      

Passius financers 
mantinguts per a 
negociar 

  

      
Derivats de 
cobertura   

      
TOTAL 7.490.119,84 7.886.961,78       

 
 

 
b) Classificació per venciments 
 
 

 
 

 

 

Actius financers amb 
venciment  

Import 
venciment 

exercici N+1  

Import 
venciment 

exercici 
N+2 

Import 
venciment 

exercici 
N+3 

Import 
venciment 

exercici 
N+4 

Import 
venciment 

exercici 
N+5 

Import 
venciment 
superior a 

5 anys 

TOTAL  

Instruments de patrimoni  2.789.507,73 0,00 0,00 0,00 0,00 188.517,93 2.978.025,66 

Imposicions a C/T (548)  2.919.735,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.919.735,32 

Fiances 6.997,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.997,75 

Usuaris i deutors per 
vendes i prestació de 

serveis 
119.115,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.115,68 

Altres deutors 124.268,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.268,59 

TOTAL 
 

5.959.625,07 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 188.517,93 6.148.143,00 
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c) Informació relacionada amb el compte de resultats i el patrimoni net 
 

ACTIUS FINANCIERS Pèrdues Beneficis 
Ben./
Pèrd. 
via PN 

Pèrdues Beneficis 
Ben./
Pèrd. 
via PN 

Int. a 
favor 

Int. a favor 

  
663, 666, 

667 
763,766 

900, 
(800)  

663, 666, 
667  

763, 766 
900, 
(800)  

761, 762  761, 762  

  N N N N-1 N-1 N-1 N N-1 

Actius fin, mantinguts per a 
negociar          
Inversions mantingudes fins el 
vt          

Préstecs i partides a cobrar          

Actius disponibles per la venda 29.004,25 171.993,26  234.743,73 105.760,40      

TOTAL 29.004,25 171.993,26  234.743,73 105.760,40      

         

PASSIUS FINANCIERS Pèrdues Beneficis 
Ben./
Pèrd. 
via PN 

Pèrdues Beneficis 
Ben./
Pèrd. 
via PN 

Int. De 
deutes 

Int. de 
deutes 

                  

  N N N N N-1 N-1 N N-1 

Dèbits i partides a pagar        28.497,83 21.343,19 

Passius fin. mantinguts per 
negociar          

TOTAL        28.497,83 21.343,19 

 
 
d) Altra informació a incloure en la memòria 
 
d.1) Valor raonable 

La Fundació durant els exercicis 19-20 i 20-21 ha comptabilitzat totes les 
participacions en fons d’inversió pel seu valor raonable.  

 
 

Passius financers 
amb venciment  

Import 
venciment 

exercici N+1  

Import 
venciment 

exercici 
N+2 

Import 
venciment 

exercici 
N+3 

Import 
venciment 

exercici 
N+4 

Import 
venciment 

exercici 
N+5 

Import 
venciment 

superior a 5 
anys 

TOTAL  

Deutes amb ent.crèdit 12.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.380,00 

Altres deutes 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1.058.773,99 1.058.774,01 

Proveïdors immobilitzat 1.087.319,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087.319,43 

Fiances 0,00 6.010,12 0,00 0,00 0,00 0,00 6.010,12 

Partides pdts.aplicació 1.185,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,40 

Dipòsits 28.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.655,00 

Creditors per activitats i 
altres comptes a pagar 

5.295.795,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.295.795,92 

TOTAL 
 

6.425.335,77 
 

6.010,12 0,00 0,00 0,00 1.058.773,99 7.490.119,88 
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d.2) Usuaris i altres deutors 
 

  

SALDO 30-09-19 Augments Disminucions SALDO 30-9-20 

Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 491.298,24 11.955.092,99 12.347.835,88 98.555,35 

Patrocinadors 0,00 39.700,00 39.700,00 0,00 

Altres crèdits amb les 
Administracions Públiques 238.853,38 30.044,36 152.584,58 116.313,16 

TOTAL 730.151,62 12.024.837,35 12.540.120,46 214.868,51 

 
 

  

SALDO 30-09-20 Augments Disminucions SALDO 30-9-21 

Usuaris i deutors per vendes i 
prestació de serveis 98.555,35 12.010.501,23 11.989.940,90 119.115,68 

Patrocinadors 0,00 21.986,90 21.986,90 0,00 

Altres crèdits amb les 
Administracions Públiques 116.313,16 202.368,06 194.412,63 124.268,59 

TOTAL 214.868,51 12.234.856,19 12.206.340,43 243.384,27 

 
 
d.3) Altre tipus d’informació 
 

DEUTES AMB GARANTIA REAL 

 La Fundació a data de tancament de l’exercici no té deutes amb 
garantia real. 

PRÉSTECS AMB ENTITATS DE CRÈDIT 

Préstec La Caixa 

El 16 de febrer de 2018 la Fundació va signar un préstec de 
1.000.000,00 euros amb Caixabank, amb venciment 1 d’abril de 2025. 
L’import disposat del préstec a 30 de setembre de 2021 era de 0,00  
(678.571,41  euros l’any anterior). L’import dels interessos meritats dins de 
l’exercici, que es paguen a l’exercici següent, són 12.380,00 euros (3.181,29 
euros l’any anterior). 

L’esmentat préstec va ser concedit a la Fundació amb finalitat de 
contribuir al finançament de la construcció d’un equipament per ampliar el 
campus universitari de Manresa.  
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Préstec BBVA 

El 2 de febrer de 2018 la Fundació va signar un préstec de 
1.000.000,00 euros amb BBVA, amb venciment 2 de febrer de 2025. L’import 
disposat del préstec a 30 de setembre de 2021 era de 0,00 (639.881,89 euros 
l’any anterior). L’import dels interessos meritats dins de l’exercici, que es 
paguen a l’exercici següent, són 0,00 euros (586,56 euros l’any anterior). 

L’esmentat préstec va ser concedit a la Fundació amb finalitat de 
contribuir al finançament de la construcció d’un equipament per ampliar el 
campus universitari de Manresa. 

 

ALTRES PRÉSTECS 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Manresa, en sessió del dia 
22 de novembre de 2010, va aprovar l’expedient de contractació de la 
concessió administrativa d’ús privatiu d’uns terrenys situats en el Pla Parcial 
Concòrdia  PAU-2 de Manresa per a la construcció i explotació d’un centre 
docent on s’impartirà formació universitària, a adjudicar mitjançant 
procediment obert. 

La Junta de Govern Local,  en data 7 de març de 2011, va adjudicar el 
contracte de concessió demanial dels esmentats terrenys per a la construcció i 
explotació d’un centre docent on la Fundació Universitària del Bages impartirà 
formació universitària. 

La durada de la concessió serà de 50 anys a comptar des de la data de 
la seva formalització (22-3-11). 

L’Ajuntament de Manresa accepta la millora proposada per la Fundació 
Universitària del Bages consistent a assumir les obres d’urbanització dels 
terrenys on s’ha de construir l’edifici universitari, actuació valorada en 
297.603,49 euros. 

S’estableix com a cànon de la concessió a origen la suma total de 
5.050.248 euros amb una carència de 10 anys, per tant, a pagar a partir del 
11è any, que suposen un cànon anual de 126.256,20 euros el qual 
s’actualitzarà  en base l’IPC comprès entre l’inici de la concessió i el venciment 
del 10è. any de concessió. 

L’import del cànon, a partir del moment que sigui exigible, podrà quedar 
minorat pel cost d’aquelles inversions que en concepte de millora d’ús general 
hagi executat la Fundació.  

 
d.4) Informació sobre els terminis de pagament a proveïdors 

 En base al que s’estableix en la Disposició addicional tercera “Deure de 
d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de Juliol, s’informa sobre aplaçaments 
de pagaments efectuats a proveïdors.  
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   2019-2020 2020-2021 

   Dies Dies 

Període mig de pagament a proveïdors 66,81 45,79 

Rati d’operacions pagades 68,37 46,70 
Rati d’operacions pendents de 
pagament 56,75 36,66 

   Import (€) Import (€) 

Total pagaments realitzats 5.511.056,86 5.369.831,61 

Total pagaments pendents 856.810,87 539.278,52 
 

11. Existències 

 L’import de les existències, inicials i finals, és el següent: 

 

  
 
 
 
 
 
a) No hi ha hagut circumstàncies que hagin motivat correccions 

valoratives per deteriorament de les existències. 
 
b) No s’han capitalitzat despeses financeres durant l’exercici, ni 

existeixen compromisos ferms de compra, lliurament i venda, ni tampoc 
limitacions en la disponibilitat de les existències per garanties, pignoracions 
fiances i altres raons anàlogues. 

12. Moneda estrangera 
L’Entitat no ha realitzat operacions amb moneda estrangera.  

13. Fons propis 

Les variacions enregistrades en aquest epígraf  han estat les següents: 

 
   Fons Fundacional Romanent Pèrdues i guanys Total 

Saldo 30.09.19 3.005,06 11.880.096,73 941.003,69 12.824.105,48 

Distribució del resultat  941.003,69 -941.003,69  

Resultat de l’exercici   884.434,18 884.434,18 

Saldo 30.09.20 3.005,06 12.821.100,42 884.434,18 13.708.539,66 

   Fons Fundacional Romanent Pèrdues i guanys Total 

Saldo 30.09.20 3.005,06 12.821.100,42 884.434,18 13.708.539,66 

Distribució del resultat  884.434,18 -884.343,18  

Resultat de l’exercici   871.338,50 871.338,50 

Saldo 30.09.21 3.005,06 13.705.534,60 871.338,50 14.579.878,16 

PARTIDES SALDO 
INICIAL 

SALDO 
FINAL 

Comercials 19.425,60 14.296,36 

Acomptes 139,92 0,02 

TOTAL 19.565,52 14.296,38 
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14. Subvencions, donacions i llegats 

SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 

 

EXERCICI 2019/2020 

ENTITAT 
SALDO 
INICIAL 

ATORGADES 
A L'ANY 

IMPORTS 
REBUTS 

BAIXES 
TRASPÀS A 

RTATS. 
SALDO 
FINAL 

 
FINALITAT 

GENCAT 
(Depart.Agricultura 
Ramaderia i Pesca) 

48.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.080,00 

Ubicació 
Escola de 
Capacitació 
Agrària 

AJUNTAMENT DE 
MANRESA 

2.800.654,26 0,00 0,00 0,00 86.395,44 2.714.258,82 

Per construir 
edifici de la 
FUB 

CAIXA MANRESA 

253.276,46 0,00 0,00 0,00 7.813,16 245.463,30 

Per construir 
edifici de la 
FUB 
+instal·lacions 
ECA 

GENCAT (Innovació 
Universistats i Empresa) 

713.168,39 0,00 0,00 0,00 22.000,00 691.168,39 

Per construir 
edifici de la 
FUB 

Universitat Oberta de 
Catalunya 22.265,21 0,00 0,00 0,00 3.710,86 18.554,35 

Adequació 
FUB2 

GENCAT (Departament 
Ensenyament) 

95.673,69 0,00 0,00 0,00 15.945,62 79.728,07 

Remodelació 
espai FUB2 
per Escola La 
Sèquia 

European Comission 
0,00 304.232,50 0,00 0,00 0,00 304.232,50 

Projecte I+D 

Ajuntament FUB 3 
692.584,77 0,00 0,00 0,00 18.067,43 674.517,34 

Cessió edifici 
FUB 3 

FEDER 
32.426,51 0,00 0,00 61.260,69 (28.834,18) 0,00 

Projecte 
Dialcat 

OSTRIS (FEDER) 25.816,17 13,05 0,00 0,00 7.804,48 18.024,74 Projete Otris 

TOTALS 4.683.945,46 304.245,55 0,00 61.260,69 132.902,81 4.794.027,51  
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EXERCICI 2020/2021 

ENTITAT 
SALDO 
INICIAL 

ATORGADES 
A L'ANY 

IMPORTS 
REBUTS 

BAIXES 
TRASPÀS A 

RTATS. 
SALDO 
FINAL 

 
FINALITAT 

GENCAT 
(Depart.Agricultura 
Ramaderia i Pesca) 

48.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.080,00 

Ubicació 
Escola de 
Capacitació 
Agrària 

AJUNTAMENT DE 
MANRESA 

2.714.258,82 0,00 0,00 0,00 86.395,44 2.627.863,38 

Per construir 
edifici de la 
FUB 

CAIXA MANRESA 

245.463,30 0,00 0,00 0,00 7.813,16 237.650,14 

Per construir 
edifici de la 
FUB 
+instal·lacions 
ECA 

GENCAT (Innovació 
Universistats i Empresa) 

691.168,39 0,00 0,00 0,00 22.000,00 669.168,39 

Per construir 
edifici de la 
FUB 

Universitat Oberta de 
Catalunya 18.554,35 0,00 0,00 0,00 3.710,86 14.843,49 

Adequació 
FUB2 

GENCAT (Departament 
Ensenyament) 

79.728,07 0,00 0,00 0,00 15.945,62 63.782,45 

Remodelació 
espai FUB2 
per Escola La 
Sèquia 

European Comission 
304.232,50 0,00 0,00 0,00 54.282,40 249.950,10 

Projecte I+D 

Ajuntament FUB 3 
674.517,34 0,00 0,00 0,00 18.067,43 656.449,91 

Cessió edifici 
FUB 3 

GENCAT (Departament de  
Treball i serveis socials) 

 80.656,30 0,00 11.905,63 68.750,67 0,00 
Serveis socials 
Gresp 

GENCAT (Departament  
d’Empreses i Coneixement) 

0,00 38.644,00 0,00 0,00 38.644,00 0,00 
Web 
emprenedoria 

OSTRIS (FEDER) 18.024,74 0,00 0,00 0,00 5.674,00 12.350,75 Projete Otris 

 TOTALS 4.794.027,51 119.300,30 0,00 11.905,63 321.283,58 4.580.138,61  

 

SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ 

EXERCICI 2019/2020 

 

ENTITAT FINALITAT                       SALDO FINAL 
   
FUNDACIÓN TRIPARTITA Formació 19.689,50 
ASEPEYO Fundacional 1.512,24 

FEDER Projecte Otris 7.804,48 
ALTRES Consolida’t 2015 1.038,14 

TOTAL  30.044,36 
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EXERCICI 2020/2021 

ENTITAT FINALITAT                   SALDO FINAL 
   
FUNDACIÓN TRIPARTITA 
 

Formació 
 

34.131,71 

FEDER 
 

Projecte Otris 
 

5.674,00 

GENCAT Projecte GREPS 68.715,95 

EUROPEAN COMISSION Projecte Europeu C4S  54.282,40 

GENCAT Projecte emprenedoria territorial 38.664,00 

ALTRES Conveni Investigació 900,00 

TOTAL  202.368,06 

 

 

DONATIUS 

EXERCICI 2019/2020 

 

EXERCICI 2020/2021 

 

 

La fundació ha complert amb totes les condicions associades  a les 
subvencions, donacions i llegats rebuts. 

ENTITAT FINALITAT SALDO FINAL 

PRIVATS Premi Ciències de la Salut a la 
recerca i altres 

39.700,00 

  
 

TOTAL  
39.700,00 

ENTITAT FINALITAT SALDO FINAL 

PRIVATS Premi Ciències de la Salut a la 
recerca i altres 

21.986,90 

  
 

TOTAL  
21.986,90 
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15. Situació fiscal 
 
15.1. Impost sobre beneficis 

El resultat de l’exercici ha estat de 871.338,50, una vegada deduïda la 
despesa per Impost sobre Beneficis de 0,00 euros. 

 

TIPUS IMPOSITIU 

La Fundació està inclosa entre les Entitats regulades en el Títol II, de la 
Llei 49/2002 de 23 de desembre de "Régimen fiscal de las Entidades sin fines 
lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. Dins de l’exercici 2003 la 
Fundació va comunicar a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el 
Reial Decret 1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal 
especial regulat en Títol II de la Llei 49/2002 atès que compleix tots els 
requisits establerts en l’article 3er. de l’esmentada Llei. 

D’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 49/2002 de 23 de 
desembre, el tipus impositiu aplicable als rendiments subjectes i no exempts, 
obtinguts per les entitats incloses al Capítol II de l'esmentada Llei, és del 10%. 

   
CONCILIACIÓ DE L’IMPORT NET D’INGRESSOS I DESPESES DE L’EXERCICI AMB 
LA BASE IMPOSABLE DE L’IMPOST SOBRE BENEFICIS 
  
 
 

 Compte  A traves  

 de de 

 P i G P i G 

    

Rtat. comptable de l’exercici després IS   871.338,50 

    

 Augments Disminucions  

Impost s/ societats  0,00    

Resultat comptable abans de IS   871.338,50 

    

Diferències permanents    (871.338,50) 
    

Rendiments exempts en base Llei 49/02  871.338,50  

    

Base imposable (Resultat fiscal)    0,00 
 
 
 
15.2. Altres tributs 
 
No existeix cap circumstància de caràcter significatiu en relació amb 

altres tributs. 
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16. Ingressos i despeses 

16.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern  

En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses 
derivades del funcionament de l’òrgan de govern de l’entitat. 

 

16.2. Ajuts concedits i altres despeses 

La Fundació durant l’exercici 2020/2021 va atorgar ajuts per valor de 
134.480,90 euros i durant l’exercici 2019/2020 per valor de 95.416,75 euros. 

 

16.3. Aprovisionaments, Càrregues Socials i Pèrdues, 
deterioraments i variació de les provisions per operacions de les 
activitats: 

El detall i import de la partida d’Aprovisionaments és el següent: 

 
Concepte Exercici 2020/2021 Exercici 2019/2020 
Consum de béns destinats a les activitats 0,00 0,00 
Consum de matèries primeres i altres 
matèries consumibles 169.916,52 137.049,32 
Treballs realitzats per altres entitats 2.134.977,39 2.178.538,14 
Variació d’existències 5.129,24 (8.874,04) 
Deteriorament de béns destinats a les 
activitats, primeres matèries i altres 
aprovisionaments 

0,00 0,00 

TOTAL 2.310.023,15 2.306.713,42 
 

  

 
 

 

El detall i import de la partida de Càrregues socials és el següent: 

 

 

 

 

 

Detall de la partida de pèrdues, deterioraments i variació de les 
provisions per operacions de les activitats: 

 
Concepte Exercici 

2020/2021 
Exercici 

2019/2020 

Pèrdues de crèdits incobrables derivats de les activitat 57.670,17 39.920,85 
Pèrdues per deteriorament de crèdits per les activitats 0,00 0,00 
Dotació a la provisió per a operacions de les activitats 0,00 0,00 
Reversió del deteriorament de crèdits per les activitats 0,00 0,00 
Excés de provisió per les activitats 0,00 0,00 

TOTAL 57.670,17 39.920,85 

Concepte Exercici 2020/2021 Exercici 2019/2020 

Seguretat Social a càrrec de la fundació 1.259.047,88 1.112.568,34 
Altres càrregues socials 15.166,65 11.894,29 
Aportacions i dotacions per a pensions 0,00 0,00 
TOTAL 1.274.214,53 1.124.462,63 
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16.4. Detall de la partida “Altres resultats” 

El detall i import de la partida de despeses i ingressos excepcionals és 
el següent: 

 
Partida del compte de 
resultats  

Exercici 2020/2021 Exercici 2019/2020 

Despeses excepcionals de 
l’exercici 0,00 -355,01 

Ingressos excepcionals de 
l’exercici 8.739,47 4.851,49 

TOTAL 8.739,47 4.496,48 

 

17. Provisions i contingències 

Correspon a la provisió que cobreix el passiu meritat pel dret a una 
paga de caràcter extraordinari per permanència  a partir del moment en que 
compleixin 25 anys de servei a l’Entitat. (Veure Nota 4-J). 

El moviment que hi ha hagut durant l’exercici per cada provisió 
reconeguda, en el Passiu del Balanç, ha estat el següent: 

 

PARTIDA DEL BALANÇ SALDO 30/09/20 ALTES BAIXES SALDO 30/09/21 

Obligacions per prestacions personal 334.937,64 37.966,15 -9.118,06 363.785,73 

TOTAL 334.937,64 37.966,15 -9.118,06 363.785,73 

 

La Fundació reconeix com a provisió per retribucions al personal a 
llarg termini, la diferència entre el valor actual de les retribucions 
compromeses i el valor raonable dels eventuals actius afectes als compromisos 
amb els que es liquidaran les obligacions. 

 

Els criteris  de valoració són: 

Es considera que tots els treballadors cobraran paga de caràcter 
extraordinari per permanència al complir 25 anys d’antiguitat a l’Entitat, a 
excepció dels que es jubilin abans. 
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18.   Aplicació d’elements patrimonials i d’ingressos a finalitats 
estatutàries 

18.1 Informació sobre els actius corrents i no corrents que estan 
directament vinculats al compliment de les finalitats estatutàries.  

 

Exercici 2019/2020 i 2020/2021:  

- Actius no corrents que formen part de la dotació fundacional: 

La Fundació no té actius no corrents que formin part de la dotació 
fundacional. 

-Actius corrents que formen part de la dotació fundacional: 

 

 

 

 

 

-Actius corrents i no corrents que no formen part de la dotació 
fundacional: 

Tots els elements estan afectes a les diferents activitats que 
desenvolupa la Fundació. 

 

18.2 Finalitats Fundacionals 

Càlcul pel qual es determinen les partides significatives a través de les 
quals es pot comprovar el compliment de les finalitats. 

 

Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 
2020/2021 

Prestacions de serveis 11.963.353,79 

Subvencions oficials a les activitats 202.368,06 

Donacions i altres ingressos per a activitats 21.986,90 

Ingressos per arrendaments 25.457,88 

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 21.689,56 

Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat de l'exercici 153.932,51 

Ingressos financers 448,32 

Variació de valor raonable en instruments financers 60.552,53 

Resultats per alienacions i altres 82.436,48 

Altres resultats 8.739,47 

Ingressos (1) 12.540.965,50 

 

Detall Valor comptable Descripció 
   

Tresoreria 3.005,06 Compte d’estalvi a termini 

TOTALS 3.005,06  
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Resultat positiu obtingut amb l'alienació o gravamen dels béns que es 
reinverteixin en l’adquisició o el millorament d’altres béns (2.1) 

0,00 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, 
traspassats al resultat de l'exercici (2.2) 

153.932,51 

    - Subv., donacions i llegats traspassats a rtats. exercici 153.932,51 

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables, de caràcter monetari i sense 
finalitat específica, destinats a incrementar la dotació (2.3) 

0,00 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) (3)=(Σ2) 153.932,51 

Ajust positiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis de criteris 
comptables o correcció d'errades (4)  

0,00 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (5)=(4) 0,00 

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 12.387.032,99 

 

 

Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes (a) 

Despeses 
indirectes (b) 

Total 
despeses 

2020/2021 

Ajuts concedits 134.480,90   134.480,90 

Consum de béns destinats a les activitats 2.310.023,15   2.310.023,15 

Sous, salaris, càrregues socials i assimilats 5.290.048,85 250.561,99 5.540.610,84 

Arrendaments i cànons 111.884,35   111.884,35 

Reparacions i conservació 413.806,41   413.806,41 

Serveis professionals independents 1.165.871,89 323.879,66 1.489.751,55 

Transports 1.823,11   1.823,11 

Primes d'assegurances 72.008,87   72.008,87 

Serveis bancaris   5.287,27 5.287,27 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 307.094,19   307.094,19 

Subministraments 200.744,37   200.744,37 

Altres serveis 139.875,99   139.875,99 

Tributs   10.681,35 10.681,35 

Despeses financeres   28.497,83 28.497,83 

Diferències de canvis   6,09 6,09 

Amortització de l'immobilitzat 845.380,56   845.380,56 

Deterioraments i pèrdues 57.670,17   57.670,17 

Despeses (7) 11.050.712,81 618.914,19 11.669.627,00 
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Imports de les dotacions anuals de l’amortització i 
deterioraments associats a les inversions vinculades 
directament a l’activitat fundacional (si segueix criteri 
d'inversió recursos propis en l'exercici) (8.1) 

845.380,56   845.380,56 

    - Dotació amortitzacions 845.380,56   845.380,56 

Import de les despeses derivades de les subvencions, 
donacions i llegats, no reintegrables i amb finalitat 
específica, traspassats al resultat de l'exercici, i en correlació 
amb l'ajust extracomptable realitzat en els ingressos (8.2) 

    0,00 

Ajustos extracomptables negatius (resten a l'import) 
(9)=(Σ8) 845.380,56 0,00 845.380,56 

Imports dels recursos propis destinats a finançar les 
inversions vinculades directament a l’activitat fundacional (si 
segueix criteri d'inversió recursos propis en l'exercici) (10) 

1.702.125,23   1.702.125,23 

    - Inversions vinculades directament activitat fundacional 1.702.125,23   1.702.125,23 

Ajust negatiu comptabilitzat en el patrimoni net per canvis 
de criteris comptables o correcció d'errades (11)  

0,00 0,00 0,00 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) 
(12)=(10)+(11) 1.702.125,23 0,00 1.702.125,23 

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 11.907.457,48 618.914,19 12.526.371,67 

 

Conceptes 
(imports en euros) 

Imports 
2020/2021 

Ingressos ajustats (6) 12.387.032,99 

Despeses indirectes ajustades (13b) 618.914,19 

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 11.768.118,80 

Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals 
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts) 

8.237.683,16 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 11.907.457,48 

Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 3.669.774,32 

 

Exercici 
Ingressos nets 
ajustats (14) 

Import 
aplicació 

obligatòria 
(15) 

Imports executats al 
compliment directe  

en l'exercici 
(S13a) 

    Aplicació de recursos al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a)     
Import  
pendent 

        

N-4 N-3 N-2 N-1 N Total % compliment   

N-4 9.949.336,38 6.964.535,47 9.500.861,85 9.500.861,85         9.500.861,85 136% 0,00 

N-3 10.846.950,27 7.592.865,19 11.584.085,82   11.584.085,82       11.584.085,82 153% 0,00 

N-2 12.008.670,64 8.406.069,45 13.058.281,83     13.058.281,83     13.058.281,83 155% 0,00 

N-1 11.850.521,02 8.295.364,71 12.784.669,22       12.784.669,22   12.784.669,22 154% 0,00 

N 11.768.118,80 8.237.683,16 11.907.457,48         11.907.457,48 11.907.457,48 145% 0,00 

Total 39.496.517,98 58.835.356,20 9.500.861,85 11.584.085,82 13.058.281,83 12.784.669,22 11.907.457,48 58.835.356,20   0,00 
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18.3 Compliment de Finalitats Fundacionals 

Tal i com es dedueix de l’apartat anterior, la Fundació ha destinat més 
del 70% dels seus ingressos a finalitats fundacionals, amb la qual cosa s’ha 
complert amb el que s’estableix legalment. 

 

18.4 Estat del pla per aplicar recursos pendents d’exercicis 
anteriors 

La Fundació no té recursos pendents d’aplicar, ja que tant en l’exercici 
actual, com en els exercicis passats ha complert l’aplicació de com a mínim 
d’un 70% dels seus ingressos a activitats. 

 

19. Informació sobre medi ambient 

En base a l’activitat desenvolupada per l’Entitat, no ha estat necessària 
la dotació de cap provisió ni despesa, ni tampoc la realització de cap inversió 
en matèria medio-ambiental. 

20. Retribucions a llarg termini al personal 
 
L’Entitat no atorga retribucions a llarg termini al personal. 

21. Negocis conjunts 

La Fundació no participa en negocis conjunts.  

22. Actius no corrents mantinguts per a la venda 

L’Entitat no és titular de cap bé que reuneixi les característiques per a 
ser considerat dins d’aquest apartat. 

23. Fets posteriors al tancament 

Amb posterioritat al tancament, no s’ha produït cap fet significatiu que 
afecti als presents Comptes Anuals. 

24. Operacions amb parts vinculades 
 

A) OPERACIONS AMB 
PARTS VINCULADES  

PERSONAL CLAU I ÒRGAN 
D’ADMINISTACIÓ 

EXERCICI 2020-2021 

PERSONAL CLAU I ÒRGAN 
D’ADMINISTACIÓ 

EXERCICI 2019-2020 

   

SOUS 129.714,43 117.777,95 
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25. Altra informació 

 

25.1 Membres del Patronat 
 
NOM 

 
CÀRREC PATRONAT 

Marc Aloy Guàrdia President 

Josep Gili Prat Vicepresident 1a 

Anna Ma. Erra Solà 

David Sanclimens Solervicens 

Vicepresidenta 2a 

Secretari no patró 

Josep Arimany Manso Vocal 

Mònica de Llorens Vall-Llossera Vocal 

Pere Palà Schönwälder Vocal 

Mercè Cardona Junyent Vocal 

Sílvia Gratacós González Vocal 

Cristina Cruz Mas Vocal 

Valentí Junyent Torras Vocal 

Estefania Torrente Guerrero 

Oriol Guixà Arderiu 

Maria Mercè Gómez Ceba 

Albert Llargués Lleonart 

Andrés Rojo Hernández 

Jordi Trapé Úbeda 

Jordi Valls Riera 

Montserrat Jodar Torrecillas 

Ernest Valls Ramon 

Josep Maria Sala Rovira 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

Vocal 

 

 

 



 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES  pàgina 

 

 

43

25.2 Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, 
distribuït per categories i desglossat per sexes 

 

El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici 2019/2020, 
distribuït per categories i desglossat per sexes, va ser el següent: 

 

Categoria Mitjana 
treballadors 

Mitjana 
treballadores 

Total 

Direcció 
 

4,08 
 

4,58 
 

8,66 

Administració 
 

2,58 
 

39,88 
 

42,46 

Analistes 
 

3,00 
 

1,00 
 

4,00 

Ajudant oficis 
 

1,00 
 

0,00 
 

1,00 

Bibliotecaris 
 

0,00 
 

3,00 
 

3,00 

Conserge 
 

3,00 
 

1,00 
 

4,00 

Fisioterapeuta 
 

0,83 
 

1,00 
 

1,83 

Logopedes 
 

0,00 
 

5,08 
 

5,08 

Operador 
 

2,00 
 

0,00 
 

2,00 

Podòlegs 
 

2,92 
 

1,08 
 

4,00 

Professors 
 

17,01 
 

29,29 
 

46,30 

Aux. infermeria 
 

0,00 
 

1,98 
 

1,98 

Titulat grau 
mitjà 

 
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

Titulat grau 
superior 

 
1,36 

 

 
7,16 

 
8,52 

Tècnic lab.  
1,00 

 
0,00 

 
1,00 

Enc.serv. grals  
1,00 

 
0,00 

 
1,00 

Investigadors  
0,00 

 
2,24 

 
2,24 

Resp.sec.acad.  
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

TOTAL 
 

39,78 
 

99,29 
 

139,07 
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El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici 2020/2021, 
distribuït per categories i desglossat per sexes, va ser el següent: 

 

Categoria Mitjana 
treballadors 

Mitjana 
treballadores 

Total 

Direcció 
 

5,00 
 

4,00 
 

9,00 

Administració 
 

3,58 
 

41,15 
 

44,73 

Analistes 
 

3,00 
 

1,00 
 

4,00 

Ajudant oficis 
 

1,00 
 

0,00 
 

1,00 

Bibliotecaris 
 

0,00 
 

3,00 
 

3,00 

Conserge 
 

2,00 
 

1,00 
 

3,00 

Fisioterapeuta 
 

0,00 
 

1,83 
 

1,83 

Logopedes 
 

0,00 
 

6,87 
 

6,87 

Operador 
 

1,34 
 

0,00 
 

1,34 

Podòlegs 
 

2,00 
 

1,92 
 

3,92 

Professors 
 

16,19 
 

31,26 
 

47,45 

Aux. infermeria 
 

0,00 
 

1,99 
 

1,99 

Titulat grau 
mitjà 

 
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

Titulat grau 
superior 

 
1,08 

 

 
4,38 

 
5,46 

Tècnic grau 
sup. 

 
0,00 

 

 
3,00 

 
3,00 

Tècnic lab.  
1,00 

 
0,00 

 
1,00 

Tècnic 
informàtic. 

 
0,66 

 
0,00 

 
0,66 

Tècnic espec. 
Oficis. 

 
1,00 

 
0,00 

 
1,00 

Enc.serv. grals  
1,00 

 
0,00 

 
1,00 

Investigadors  
0,00 

 
4,68 

 
4,68 

Resp.sec.acad.  
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

TOTAL 
 

38,85 
 

108,08 
 

146,93 
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25.3 Tramitació autoritzacions al protectorat 

No hi ha tramitades autoritzacions al Protectorat per cap tipus 
d’operació. 

 

25.4 Operacions amb garantia 

Segons les disposicions legals vigents les liquidacions dels impostos no 
poden considerar-se definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals, o bé hagi transcorregut el termini de prescripció legal. 

 

A la data de formulació de la present memòria els diferents impostos 
als que està subjecte la Fundació no han estat inspeccionats, no existint 
segons els Patrons, contingències significatives que poguessin derivar-se de la 
revisió dels exercicis oberts a inspecció. 

 

25.5 Retribució auditors 

En base al que s’estipula a la Llei 44/2004, de 22 de novembre, els 
honoraris meritats per l’auditoria de l’exercici 19/20 van ser de 8.450 Euros i 
durant l’exercici 20/21 han estat de 8.850 Euros. 

 

25.6 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió 
quan l’Entitat sigui de major actiu 

Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no 
pertany a cap unitat de decisió. 

 

25.7 Descripció de les entitats sotmeses a una unitat de decisió 
quan l’Entitat no sigui la de major actiu 

Durant l’exercici al que fa referència la present memòria, l’Entitat no 
pertany a cap unitat de decisió. 

 

25.8 Codi de conducta d’inversions financeres  

El Patronat de la Fundació ha pres consciència del Codi de  conducta 
de les entitats sense afany de lucre per la realització d’inversions financeres, 
acordat el 20 de febrer de 2019, pel Consell de la Comissió Nacional del 
Mercat de Valors, comprometent-se a seguir les regles específiques a les que 
s’han d’ajustar les inversions financeres temporals en base a l’esmentada 
normativa. 
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L’Entitat a l’hora de seguir aquest codi de conducta ha tingut en 
compte: 

1- Les inversions en valors mobiliaris i instruments financeres s’han 
realitzat en valors en l’àmbit de supervisió de la CNMV. 

2- A efectes del que disposa aquest codi, es consideren inversions 
financeres temporals qualsevol inversió en instruments financeres, 
amb excepció de les inversions que estiguin subjectes a restriccions de 
lliure disposició per virtut del títol fundacional, dels estatus de l’entitat 
o de la normativa que li sigui d’aplicació; i la part del patrimoni de 
l’entitat que provingui d’aportacions efectuades pel fundador, per 
donants o per associats amb subjecció a requisits de no disposició o 
amb vocació de permanència. Així mateix, es consideren instruments 
financers el recollits en l’Annex d’Instruments financers compresos en 
l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors. 

 

Selecció d’inversions: 

Es valora i es vigila sempre que es produeixi l’equilibri necessari entre 
la seguretat, liquidesa i rendibilitat que ofereixen les diferents 
possibilitats d’inversió, atenent les condicions del mercat en el 
moment de la contractació. 

D’altra banda, l’estratègia d’inversió és coherent amb el perfil i 
duració dels passius i les previsions de tresoreria, també es 
diversifica el risc corresponent a les inversions. A més, i amb 
l’objecte de preservar la liquidesa de les inversions, l’Entitat porta a 
terme les seves inversions en valors o instruments financers negociats 
en mercats regulats o sistemes multilaterals de negociació, i la inversió 
en institucions d’inversió col·lectiva amb reemborsament diari 
harmonitzades a nivell europeu o equivalents. Finalment, la política 
d’inversió dóna especial importància a la preservació del capital. 

L’Entitat no ha portat a terme inversions especulatives (Vendes a curt, 
futurs i opcions, excepte que aquests fossin amb la finalitat de 
cobertura, o qualsevol altra inversió de naturalesa anàloga). 
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26. Informació segmentada 

 
EXERCICI 2019-2020 Ensenyament Donatius i col·lab. Ing.del patrimoni TOTAL 

        
INGRESSOS 12.068.704,92 39.700,00 82.164,15 12.190.569,07 

        
Vendes i prestació serveis 11.909.065,75 0,00 0,00 11.909.065,75 
Subvencions oficials a l'explotació 30.044,36 0,00 0,00 30.044,36 
Ingressos de lloguers 0,00 0,00 31.806,97 31.806,97 
Altres ingressos gestió corrent 0,00 0,00 14.220,27 14.220,27 
Donatius i col·laboracions rebudes  0,00 39.700,00 0,00 39.700,00 
Ingressos financers 0,00 0,00 404,84 404,84 
Subvencions en capital trasp.a rtats. 153.932,51 0,00 0,00 153.932,51 
Variació de valor raonable en inst.financ. 0,00 0,00 35.732,07 35.732,07 
Ingressos excepcionals 4.496,48 0,00 0,00 4.496,48 
Reintegrament de subvencions -28.834,18 0,00 0,00 -28.834,18 

        
DESPESES D'ACTIVITAT 11.141.419,49 0,00 164.715,40 11.306.134,89 

        
Compra materials consum 128.175,28 0,00 0,00 128.175,28 
Treballs realitzats alt.empreses 2.178.538,14 0,00 0,00 2.178.538,14 
Lloguers i cànons 122.703,11 0,00 0,00 122.703,11 
Reparació i conservació 353.711,55 0,00 0,00 353.711,55 
Serveis de professionals 1.311.567,62 0,00 0,00 1.311.567,62 
Transports 2.703,91 0,00 0,00 2.703,91 
Primes d'assegurances 76.755,95 0,00 0,00 76.755,95 
Serveis bancaris i similars 4.658,45 0,00 0,00 4.658,45 
Publicitat i propaganda i RRPP 359.762,69 0,00 0,00 359.762,69 
Subministraments 184.896,33 0,00 0,00 184.896,33 
Altres despeses 355.780,26 0,00 0,00 355.780,26 
Altres tributs 11.858,40 0,00 0,00 11.858,40 
Sous i Salaris i assimilats 3.921.065,74 0,00 0,00 3.921.065,74 
Càrregues socials 1.124.462,63 0,00 0,00 1.124.462,63 
Ajuts monetaris 95.416,75 0,00 0,00 95.416,75 
Deteriorament i resultat per alienació 
d'instruments 0,00 0,00 164.715,40 164.715,40 
Pèrdues per crèdits cials. incobrables 39.920,85 0,00 0,00 39.920,85 
Despeses financeres i dif.de canvi 21.400,14 0,00 0,00 21.400,14 
Dotació amortització de l'immobilitzat 848.041,69 0,00 0,00 848.041,69 
          
EXCEDENT DE L'EXERCICI 927.285,43 39.700,00 -82.551,25 884.434,18 
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EXERCICI 2020-2021 Ensenyament Donatius i col.lab. Ing.del patrimoni TOTAL 

  

INGRESSOS 12.328.393,83 21.986,90 190.584,77 12.540.965,50 
          
Vendes i prestació serveis 11.963.353,79 0,00 0,00 11.963.353,79 
Subvencions oficials a l'explotació 202.368,06 0,00 0,00 202.368,06 
Ingressos de lloguers 0,00 0,00 25.457,88 25.457,88 
Altres ingressos gestió corrent 0,00 0,00 21.689,56 21.689,56 
Donatius i col·laboracions rebudes  0,00 21.986,90 0,00 21.986,90 
Ingressos financers 0,00 0,00 448,32 448,32 
Subvencions en capital trasp.a rtats. 153.932,51 0,00 0,00 153.932,51 
Resultat alienacions instr.financers 0,00 0,00 82.436,48 82.436,48 
Variació de valor raonable en inst.financ. 0,00 0,00 60.552,53 60.552,53 
Ingressos excepcionals 8.739,47 0,00 0,00 8.739,47 
          
DESPESES D'ACTIVITAT 11.669.627,00 0,00 0,00 11.669.627,00 
          
Compra materials consum 175.045,76 0,00 0,00 175.045,76 
Treballs realitzats alt.empreses 2.134.977,39 0,00 0,00 2.134.977,39 
Lloguers i cànons 111.884,35 0,00 0,00 111.884,35 
Reparació i conservació 413.806,41 0,00 0,00 413.806,41 
Serveis de professionals 1.489.751,55 0,00 0,00 1.489.751,55 
Transports 1.823,11 0,00 0,00 1.823,11 
Primes d'assegurances 72.008,87 0,00 0,00 72.008,87 
Serveis bancaris i similars 5.287,27 0,00 0,00 5.287,27 
Publicitat i propaganda i RRPP 307.094,19 0,00 0,00 307.094,19 
Subministraments 200.744,37 0,00 0,00 200.744,37 
Altres despeses 139.875,99 0,00 0,00 139.875,99 
Altres tributs 10.681,35 0,00 0,00 10.681,35 
Sous i Salaris, càrregues socials i 
assimilats 5.540.610,84 0,00 0,00 5.540.610,84 
Ajuts monetaris 134.480,90 0,00 0,00 134.480,90 
Pèrdues per crèdits cials incobrables 57.670,17 0,00 0,00 57.670,17 
Despeses financeres i dif.de canvi 28.503,92 0,00 0,00 28.503,92 
Dotació amortització de l'immobilitzat 845.380,56 0,00 0,00 845.380,56 

          

EXCEDENT DE L’EXERCICI 658.766,83 21.986,90 190.584,77 871.338,50 

        

 

A judici dels membres del patronat, no hi ha cap altra qüestió a 
destacar que faci conèixer i justifiqui el compliment de les finalitats 
fundacionals i dels preceptes legals. 

A Manresa, queden formulats els Comptes Anuals de la Fundació 
Universitària del Bages, els quals són signats pel Secretari (no patró) de la 
Fundació amb el vist -i- plau del President. 

       Secretari (no patró)              Vist-i-plau del President 

 

 

 

______________________________  ____________________________ 

David Sanclimens Solervicens         Marc Aloy Guàrdia     
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Avançant en projecció 
acadèmica i social

Deixem enrere el curs 2020-2021 i és l’hora de fer balanç. 
Un any més, la FUB no ha escatimat mitjans ni dedicació 
per enrobustir un model adreçat al creixement personal 
i professional, mitjançant un projecte de formació 
universitària sostenible, innovador i de qualitat, sempre 
en col·laboració amb altres institucions i adequat a les 
necessitats formatives del territori i del país. El curs 2020-21 
ha estat marcat pels efectes de la pandèmia de la Covid-19, 
però gràcies al compromís i a la tasca de tota la comunitat 
universitària, l’activitat docent i de recerca s’ha mantingut. 
És un goig i una satisfacció i cal agrair a tots i cadascun 
dels membres de la família de la FUB el seu esforç per 
seguir treballant en aquestes condicions desfavorables.

Malgrat aquestes dificultats, els indicadors són positius i 
la voluntat de seguir avançant a pas ferm són inalterables. 
A més, la FUB continua engegant nous projectes, d’entre 
els quals destaca el nou edifici, dedicat íntegrament a 
Educació. La institució continua avançant en projecció 
acadèmica i social, amb un model propi, amatent a les 
oportunitats per generar noves idees, amb la convicció 
que l’especialització dels estudis i la innovació formativa 
són valors que hem de mantenir i potenciar si volem 
aconseguir una oferta competitiva i diferenciadora.

Des de l’Ajuntament i el patronat valorem la trajectòria 
positiva de la FUB, així com els bons resultats que han 
rere any aconsegueix el conjunt de la UVic-UCC, aquest 
projecte universitari municipalista que empenyem 
conjuntament amb Vic  i amb qui tenim entre mans 
projectes com l’Institut de Recerca i Innovació en Salut 
(IRIS) de la Catalunya central, que començarà a caminar 
el 2022. Estem decidits a seguir apostant per aquest 
actiu tan important que és la universitat, amb seny però 
sense renunciar a l’ambició, perquè tenim clar que és la 
garantia d’un futur que encarem amb optimisme.

Marc Aloy i Guàrdia
Alcalde de Manresa

PATRONAT

Marc Aloy Guàrdia
Alcalde de Manresa (President).

Josep Gili Prat
Regidor d’Universitats de 
l’Ajuntament de Manresa 
(Vicepresident 1r).

Anna Erra Solà
Alcaldessa de Vic 
(Vicepresidenta 2a).

Mònica de Llorens Vall-llosera
Designada per la UOC. 

Pere Palà Schönwälder
Director de l’EPSEM.

Estefania Torrente Guerrero
Presidenta del Consell Comarcal 
del Bages. 

Cristina Cruz Mas
Representant del Grup 
Municipal ERC. 

Valentí Junyent Torras
Representant del Grup 
Municipal JxM.

Mercè Cardona Junyent
Representant del Grup 
Municipal PSC. 

Jordi Trapé Úbeda
Representant del Grup 
Municipal Fem Manresa. 

Andrés Rojo Hernández
Representant del Grup 
Municipal C’s. 

Sílvia Gratacòs Gonzàlez
Representant de la Cambra de 
Comerç i Indústria de Manresa. 

Albert Llargués Lleonart
Representant Sindicat - Centrals 
majoritàries. 

Maria Mercè Gómez Ceba
Representant Sindicat - Centrals 
majoritàries.

Josep Arimany Manso
Designat pel Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes.

Oriol Guixà Arderiu
Designat pel Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes.  

Jordi Valls Riera
Escollit pel Patronat a proposta 
del President. 

Montserrat Jodar Torrecillas
Escollit pel Patronat a proposta 
del President. 

Ernest Valls Ramon
Escollit pel Patronat a proposta 
del President.  

Josep Maria Sala Rovira
Escollit pel Patronat a proposta 
del President.

David Sanclimens Solervicens
Secretari (no patró).

COMISSIÓ EXECUTIVA

Josep Gili Prat 
Antoni Massegú Calveras
President (fins al 10 
de desembre de 2020).

Josep Arimany Manso
Vocal. 

Manel Sabés Xamaní
Vocal. 

Mònica de Llorens Vall-llosera
Vocal.
 
Imma Ubiergo Perramon
Vocal. 

Jordi Valls Riera
Vocal (a partir del 26 d’abril 
de 2021). 

Montserrat Jodar Torrecillas 
Vocal (a partir del 26 d’abril 
de 2021). 

David Sanclimens Solervicens
Secretari. 

Presentacions Òrgans de govern
Tanquem un cicle i en comencem
 un de nou

La Fundació Universitària del Bages va cloure el seu 
pla estratègic per al període 2016-2020, el desembre 
de 2020, amb un nivell de compliment per sobre del 
85%. És una xifra que diu molt de l’encert de la nostra 
institució a l’hora d’alinear esforços de tots els seus 
membres per avançar cap a objectius compartits, 
de la seva habilitat per generar idees i traduir-les a 
realitats, de la seva capacitat per sumar amb tercers 
per amplificar impactes i resultats.

Tancar el pla estratègic ha estat, aquest curs, un punt 
i a part per dibuixar un nou futur a partir del present 
que ja havíem construït. Pocs mesos després de 
presentar el balanç dels darrers quatre anys, ja 
presentàvem un nou projecte per al proper cicle: 
l’especialització temàtica dels diferents equipaments 
del campus i la construcció d’un nou edifici, FUB4, 
dedicat íntegrament a iniciatives de l’àmbit de 
l’Educació.

I al mateix temps que planificàvem amb la mirada 
llarga, continuàvem atents a mantenir l’excel·lència 
en el dia a dia: ampliant la dotació de beques pròpies 
per fer els nostres estudis més accessibles; 
consolidant la simulació com una metodologia 
diferencial de la nostra proposta formativa; innovant 
en serveis com el Lab 0-6 itinerant, el servei de 
logopèdia online o l’acceleradora eHealthinking per 
a projectes tecnològics en salut i social; o impulsant 
nous projectes de transformació territorial com 
el MAP+ o el PECT BAGESS.

Aquest curs, hem tancat un cicle intens i productiu 
i n’hem iniciat un altre que ens ha de dur molt més 
enllà.

Valentí Martínez i Espinosa
Director General
Fundació Universitària del Bages



Facultat de Ciències de la Salut
· Homes: 124 (41%)
· Dones: 181 (59%)
· Total: 305

Facultat de Ciències Socials
· Homes: 38 (44%)
· Dones: 48 (56%)
· Total: 86

Centre Internacional de Formació 
Contínua del Campus Manresa
· Homes: 180 (53%)
· Dones: 158 (47%)
· Total: 338

Campus Professional
· Homes:12 (35%)
· Dones: 22 (65%)
· Total: 34

Servei d’Idiomes
· Homes: 2 (8%)
· Dones: 22 (92%)
· Total: 24

Professionals de serveis i assistencials
· Homes: 16 (27%)
· Dones: 44 (73%)
· Total: 60

Graus en Ciències  
de la Salut

1.632
estudiants

Dones: 1.083 (66%)
Homes: 549 (34%)

Graus en Ciències 
Socials

201
estudiants

Dones: 138 (69%)
Homes: 63 (31%)

Centre Internacional  
de Formació Contínua 
del Campus Manresa

3.036
estudiants

Campus Professional 
UManresa

121
estudiants

Dones: 89 (75,4%)
Homes: 32 (24,6%)

Beques pròpies (per a alumnat de grau, CFGS
i programa  Universimés)

Beques Import total Beneficiaris

Beques UManresa-FUB 62.500 € 47

Beques UManresa-CaixaBank 30.000 € 30

Beques UManresa-Talent Social 4.235 € 2

Beques ADE_Prèmium-pràctiques 148.000 € 40

Beques ADE_Prèmium-idiomes 19.451 € 44

Beques UManresa-mobilitat 1.300 € 3

Beques UniversiMés-BBVA-FACC 6.000 € 43

Total 271.486 € 209

Beques del Ministeri d’Educació

Beques Import total Beneficiaris

Beques per a estudiants 
de grau 375.181,88 € 295

Beques per a estudiants 
de CFGS 23.450 € 21

Total 398.631,88 € 316

Estudiants PDI i PAS Beques i ajuts

Màsters universitaris

· Màster en Metodologia 
de la Simulació: 10

· Màster en Fisioteràpia 
del Sistema 
Musculoesquelètic: 26

GRAUS
· ADE: 104
· Mestre d’Educació 

Infantil: 97

GRAUS
· Infermeria: 478
· Fisioteràpia: 784
· Podologia: 109
· Logopèdia: 261

MÀSTERS PROPIS: 127

POSTGRAUS I TÍTOLS 
D’EXPERT: 136

FORMACIÓ CONTÍNUA:
2.309

CIFE: 388

PROGRAMA 
UNIVERSIMÉS: 76

· Homes: 13
· Dones: 25

CFGS
Pròtesis dentals: 40

· Homes: 10
· Dones: 30

Educació Infantil: 46
· Homes: 3
· Dones: 43

Administració i Finances: 35
· Homes: 19
· Dones: 16

Servei d’Idiomes

539
estudiants

Dones: 309 (57,3%)
Homes: 230 (42,7%)

Import total de les beques rebudes pels estudiants

774.342,63€

Altres beques i ajuts

Beques Import total Beneficiaris

Beques Erasmus Student 2.158 € 2

Beques Erasmus Pràctiques 26.600 € 38

Ajuts FUNDAE (grau i màster) 27.237,75 € 7

Ajuts FUNDAE (CFGS) 4.889 € 1

Ajuts FUNDAE (Formació Contínua) 40.990 € 136

Beca Modolell-Calderó UVIC_UCC 2.000 € 1

Beca Santander Tecnología/Conecta 350 € 1

Total 104.224,75 € 186
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Cursos de  
formació contínua 64
Cursos CIFE 13

Postgraus  
i títols d’expert 13

Màsters propis 11

Màsters universitaris 2

CFGS 3

Graus
universitaris 6

15Cursos in 
company

51Cursos 
d’idiomes

9Cursos dins del 
programa UniversiMés

Programes d’extensió 
universitària

Grups de recerca

Grup de Recerca en Podologia, Fisioteràpia 
i Exercici Terapèutic

· Investigadors homes: 18
· Investigadores dones: 16
· Total investigadors: 34

Grup de Recerca en Innovació Docent, Simulació 
i Seguretat del Pacient

· Investigadors homes: 2
· Investigadores dones: 14
· Total investigadors: 16

Grup de Recerca en Educació, Neurociència, 
Experimentació i Aprenentatge

· Investigadors homes: 3
· Investigadores dones: 8
· Total investigadors: 11

Grup de Recerca en Epidemiologia i Salut Pública
· Investigadors homes: 6
· Investigadores dones: 15
· Total investigadors: 21

Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient

Activitats de formació
· Formació de 2 fellows del programa Fellowship  

de Simulació i Seguretat del Pacient.
· Direcció de 3 tesis doctorals.
· Direcció i disseny del màster en Seguretat del Pacient 

i Gestió de Riscs Sanitaris amb inici el setembre  
de 2021.

· Coorganització de 9 webinars sobre simulació   
i seguretat del pacient.

Activitats de recerca, transferència    
i desenvolupament

· Disseny i aplicació de simulació online que inclou 
entrenament d’actors i professorat.

· Disseny i realització de proves ACOES online per  
a tercer i quart curs del grau en Medicina amb  
la participació de 116 alumnes.

· Incorporació de la metodologia de cinema-educació 
en assignatures del grau en Medicina i en formació 
d’estudiants de Ciències de la Salut. D’aquest treball, 
n’han sorgit dos projectes de recerca i una 
publicació.

· Disseny de la recerca en usabilitat de productes 
d’equipament sanitari a través de simulació.

Relacions
· Establiment de convenis de col·laboració en recerca, 

formació  i assessorament pedagògic amb 4 
universitats, 2 espanyoles, 1 colombiana i 1 xilena. 

Publicacions indexades

WoS
· Total 2017: 7
· Total 2018: 17
· Total 2019: 18
· Total 2020: 24

SCOPUS
· Total 2017: 10
· Total 2018: 15
· Total 2019: 18
· Total 2020: 24

Convenis

Convenis amb universitats: 38
· Universitats espanyoles: 12
· Universitats de la UE: 21
· Universitats d’altres països: 5

Pràctiques internacionals

· Nombre d’alumnes participants: 232
· Nombre d’estades de pràctiques: 457

Estudis RecercaCampus internacional

18

2

6

3

16

14

8

15
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Centres i serveis Responsabilitat social universitària

CU+

Actes assistencials per 
especialitats
· Servei de Logopèdia: 8.047
· Servei de Podologia: 6.181
· Servei de Fisioteràpia: 2.249
· Servei de Psicologia: 78
· Servei de Dietètica i Nutrició: 101
Total: 16.656

CISARC

2.283 hores d’ús de les 
instal·lacions de simulació 
del CISARC

LAB 0_6

Nombre total d’infants que han  
participat all Lab 0-6: 13.616 

Activitat del Lab 0-6 itinerant*
· Nombre d’infants: 5.423
· Nombre de grups escolars: 272

Activitat del Lab 0-6 itinerant 
conveniat amb l’Ajuntament   
de Manresa**
· Nombre d’infants: 2.193
· Nombre de grups escolars: 123

Activitat del Lab sobre rodes***
· Nombre d’infants: 6.000

*La pandèmia per covid va obligar a 
traslladar l’activitat del Lab als centres.
**Un conveni amb l’Ajuntament de Manresa 
va permetre dur l’activitat del Lab a totes 
les escoles bressol i escoles de la ciutat.
*** El Lab sobre rodes és una proposta 
específicament pensada per dur propostes 
de ciència a les llars d’infants.

Universitat, salut, educació i empresa

Donatiu a Fundació Sant Joan de Déu
Donatiu a Metges sense fronteres
Donatiu Catalunya contra el càncer
Donatiu a Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer
Publicació dels millors treballs de recerca   
de batxillerat del Bages
Beques FUB-UManresa al Premi Iniciatives   
de Desenvolupament Empresarial
Donatiu a l’associació GEST!
Serveis assistencials de la CU+ solidaris

Universitat i ciutat

Premi Séquia
Diàlegs pel futur
Transèquia
Fira Mediterrània
Òmnium Cultural

Universitat i coneixement

Accions integradores
Lab 0-6 solidari
Lab sobre rodes solidari
Projecte AMIC “Art, mestres i creació”

48.626,80€ 
en donacions a associacions i fundacions en concepte   
de responsabilitat social universitària, als quals cal sumar 
altres accions de suport en forma de col·laboracions   
en espècie.

Universitat i oportunitats socials

Donatiu a Càritas
Donatiu a Fundació Convent de Santa Clara
Donatiu a Fundació Invulnerables

Universitat i esport

Convenis de col·laboració amb entitats esportives:

Bàsquet Manresa
Centre d’Esports Manresa
FC Pirinaica
Gimnàstic Manresa
Manresa Futbol Sala
Club de Bàsquet Artés
Club de Bàsquet Castellet
Club de Rugby Manresa
Club Natació Minorisa
Club Atlètic Manresa
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Activitat institucional
01/09/2020
La Clínica Universitària posa en marxa 
noves iniciatives com el servei de lo-
gopèdia online, dissenyat a partir de 
l’experiència adquirida durant el confi-
nament per la pandèmia per coronavi-
rus, i un programa d’activitat específi-
ca per a persones que tenen seqüeles 
de la covid.

07/09/2020
UManresa proposa a les escoles l’acti-
vitat “Lab itinerant 2 x 2” com a alter-
nativa a les visites al Lab 0-6. L’objec-
tiu d’aquesta iniciativa és continuar 
treballant per acostar la ciència i l’ex-
perimentació als infants de les prime-
res edats i fer-ho d’una manera segura 
des del punt de vista sanitari, però al-
hora productiva i inspiradora a nivell 
educatiu.

01/10/2020
El projecte europeu liderat per UMan-
resa “Communities for Sciences – 
Towards promoting an inclusive 
approach in science education” (C4S) 
es posa en marxa amb l’objectiu de fer 
recerca i testar models d’educació ci-
entífica inclusiva. Hi participen un total 
d’onze institucions de vuit països euro-
peus.

15/10/2020
La Universitat de Vic – Universitat Cen-
tral de Catalunya inaugura el curs 
2020-2021, amb un acte en format hí-
brid., durant el qual es lliura la Medalla 
Institucional a Valentí Junyent, ex al-
calde de Manresa i ex president del 
patronat de la Fundació Universitària 
del Bages, pel seu paper decisiu en el 
procés de creació de la UVic-UCC, 
amb campus a Manresa.

27/10/2020
Mútua Intercomarcal reconeix la Fun-
dació Universitària del Bages per les 

de formar part del Patronat, s’incorporen 
al comitè executiu. Els nous patrons 
substitueixen a Miquel Blanch i a Pere 
Fons, que han acabat el seu mandat.

28/04/2021
La FUB presenta el projecte de cons-
trucció d’un nou edifici, FUB4 Educa-
ció, dedicat en exclusiva a activitats 
docents, de recerca i de serveis vincu-
lats a l’Educació.

22/05/2021
Els estudis del grau en Mestre d’Edu-
cació Infantil d’UManresa i Fibracat TV 
inicien el rodatge d’una sèrie per a pú-
blic familiar al Lab 0-6. Consta de 10 
capítols i, en cada un, es presenta una 
proposta d’experimentació.

25/05/2021
Es presenta el projecte PECT BAGESS 
l’objectiu del qual és crear un clúster 
de salut digital i millorar l’atenció a la 
dependència i la cronicitat. L’Ajunta-
ment de Manresa lidera el projecte i 
la FUB forma part del grup d’entitats 
impulsores. El projecte compta amb 
un pressupost de 2.762.752 euros i una 
subvenció d’1.381.376 euros, proce-
dent de la Generalitat de Catalunya.

05/06/2021
UManresa recrea un incendi en una re-
sidència en el simulacre d’emergènci-
es de múltiples víctimes i catàstrofes 
que s’organitza anualment com a acti-
vitat de formació pràctica per als 
alumnes del Màster en Emergències 
Extrahospitalàries. 

09/06/2021
El cònsol general de França a Barcelo-
na, Olivier Ramadour, i Max Vasseur, 
director de l’Institut Francès de Barce-
lona, visiten la FUB. El diplomàtic s’in-
teressa per la situació de la comunitat 
d’estudiants francesos que acull la ca-

bones pràctiques preventives i per   
tenir un índex d’absentisme molt baix.

03/12/2020
El director general de la FUB, Valentí 
Martínez, i el seu director de Nous Pro-
jectes, Òscar Dalmau, participen al Fo-
ro de Fundaciones y Sociedad Civil 
amb un taller sobre lideratge d’una or-
ganització i Soft Skills Stadium.

31/12/2020
La FUB clou el període d’execució del 
Pla Estratègic per al període 2016-
2020 amb un elevat grau de compli-
ment. Entre els principals assoliments 
hi ha la creació i implantació dels 
nous graus en Medicina i del grau en 
Logopèdia semipresencial, la trans-
formació en màsters universitaris del 
Màster en Simulació i del Màster en 
Fisioteràpia i la consolidació de l’ofer-
ta formativa del Centre Internacional 
de Formació Contínua i del Campus 
Professional.

25/01/2021
La Fundació “la Caixa” i CaixaBank re-
noven el seu compromís de suport a 
la Universitat, amb la signatura d’un 
acord amb la FUB per a beques d’estu-
diants i per donar continuïtat al funci-
onament del Lab sobre Rodes.

26/01/2021
La FUB-UManresa posa en marxa eHE-
ALTHINKING, un viver d’idees i accele-
radora de projectes tecnològics d’alt 
impacte en els sectors salut i social.

10/02/2021
El Rector Josep Eladi Baños Díez dona 
compte al Consell General de la UVic-
UCC del nomenament d’Antoni Llo-
bet Mercadé com a delegat per al 
desenvolupament dels Cicles Forma-
tius de Grau Superior (CFGS) a la Uni-
versitat.

pital del Bages, integrada per més de 
500 persones.

23/06/2021
Un centenar d’estudiants del Grau en 
Infermeria de la Facultat de Ciències 
de la Salut de Manresa participa en 
una prova pilot, pionera en aquest ti-
pus d’estudis, d’Avaluació Clínica Ob-
jectiva i Estructurada (ACOE). Compta 
amb el suport de l’equip de professio-
nals i les instal·lacions del Centre d’In-
novació en Simulació (CISARC).

28/06/2021
Professionals d’UManresa presenten el 
llibre “Simulación. De la estrategia ins-
titucional al caso concreto”, que recull 
la seva expertesa en metodologia de 
la simulació. L’obra ha estat coordina-
da per la directora de Desenvolupa-
ment Corporatiu, Carlota Riera, i la di-
rectora del Grau en Logopèdia de la 
Facultat de Ciències de la Salut de 
Manresa, Sandra Espino. 

30/06/2021
El Patronat de la FUBages aprova mo-
dificar els seus estatuts per recollir la 
realitat institucional derivada de la fe-
deració dels seus centres universitaris 
a la UVic-UCC. La modificació inclou 
canvis adreçats a reforçar la gover-
nança de la institució i, en endavant, 
podrà incorporar més representants 
de la societat civil, amb l’ampliació del 
nombre de patrons de 21 fins a 26. 

01/07/2021
Althaia, la FUB i Avinent sumen esfor-
ços per crear MAP+, un hub d’innova-
ció i tecnologia al servei de la medicina 
i l’atenció personalitzades. L’expertesa 
de les tres organitzacions impulsores 
permet generar un ecosistema d’inno-
vació i tecnologia on s’integren em-
preses, universitats, administracions i 
organitzacions socials del territori.

26/02/2021
Finalitzen les obres d’instal·lació de 
303 panells solars fixes a la teulada de 
l’edifici principal de la Fundació Uni-
versitària del Bages. La instal·lació ha 
suposat una inversió de 95.000 euros.

01/03/2021
Carlota Riera assumeix la direcció de 
Desenvolupament Corporatiu de la 
FUB – UManresa. Mireia Torralba la 
substitueix com a degana de la Facul-
tat de Ciències de la Salut de Manresa 
i traspassa la seva responsabilitat com 
a directora dels estudis de Logopèdia 
a Sandra Espino.

11/03/2021
UManresa-FUB projecta un entorn de 
simulació clínica per a la formació de 
professionals de la salut a la Universi-
tat d’Unilúrio, a Moçambic. Es tracta 
d’una iniciativa conjunta del campus 
Manresa de la UVic-UCC i de World 
Health Management.

16/03/2021
Els moviments informals i autogestio-
nats que han ajudat en temps de co-
vid a Manresa i la directora de Càritas, 
Josefina Farrés, reben el Premis Séquia 
2021.

09/04/2021
El Lab 0-6 incorpora una maqueta que 
és una representació a escala del terri-
tori de la Catalunya Central. Ha estat 
elaborada pel divulgador científic, 
Marc Boada, amb el patrocini d’ICL 
Iberia.

26/04/2021
El Patronat de la Fundació Università-
ria del Bages incorpora l’exalcalde de 
Manresa Jordi Valls i l’experta en màr-
queting Montserrat Jodar, a proposta 
del seu president, l’alcalde de Man-
resa, Marc Aloy. En els dos casos, a més 

05/07/2021
La FUB i ARANS presenten l’acord se-
gons el qual la Clínica Universitària as-
sumeix els serveis que fins ara oferia 
aquesta entitat. Les dues entitats sig-
nen un conveni per donar continuïtat 
als més de 50 anys d’activitat d’ARANS 
en l’atenció a  persones sordes, amb 
alteracions del llenguatge i capacitat 
auditiva disminuïda.

06/07/2021
La jornada RIS3 i l’agenda comparti-
da del Bages compta amb la partici-
pació de representats de l’Institut 
Valencià de Competitivitat Empresa-
rial (IVACE) i la Direcció General d’In-
novació de a Generalitat Valenciana, 
de la Direcció de l’Institut de Biome-
cànica de València, de la Direcció 
General de Promoció Econòmica, 
Competència i Regulació del Depar-
tament d’Economia de la Generalitat 
de Catalunya i del CSIC de la Univer-
sitat Politècnica de València. Hi as-
sisteixen amb l’objectiu de conèixer 
els ecosistemes i projectes d’innova-
ció transformadora que s’impulsen 
conjuntament des de les entitats in-
tegrades en la quàdruple hèlix inno-
vadora del Bages en reptes de salut i 
social.

08/07/2021
Edicions FUB ppresenta el Manual de 
incidentes de múltiples víctimas in-
tencionados, una obra pràctica que 
adapta les recomanacions i consen-
sos internacionals davant d’atemp-
tats terroristes a la realitat espanyola. 
L’obra, coordinada per Jesús  M. 
Hernández, Luís Martín, Aina Pagès i 
Susana Simó, és el resultat del treball 
d’una vintena d’autors amb llarga ex-
periència en diferents àmbits de la 
intervenció en emergències. Comp-
ta amb el patrocini del grup Prensa 
Ibérica.
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