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FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 

(N.I.F.: G-63202071) 

Balanços de situació abreujats dels exercicis anuals finalitzats el 31 de desembre de 2021 i de 2020 

     
          

  ACTIU  Nota  Exercici 2021 Exercici 2020 

A)  ACTIU NO CORRENT   1.300,93 2.609,27 

II. Immobilitzat material           6  1.300,93 2.609,27 

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge    2,65 2,65 

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació    1.298,28 2.606,62 

B) ACTIU CORRENT   744.991,22 969.982,70 

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar   725.810,13 954.698,16 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis    672.010,12 890.055,29 

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades           8  45.000,00 45.000,00 

7. Altres crèdits amb les Administracions públiques    8.800,01 19.642,87 

VI. Periodificacions a curt termini   18.822,69 15.154,41 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   358,40 130,13 

1. Tresoreria   358,40 130,13 

  TOTAL ACTIU (A + B)   746.292,15 972.591,97 

A) PATRIMONI NET   -5.013,54 -130.734,81 

A-
1) Fons Propis           9  -5.013,54 -130.734,81 

I. Fons dotacionals o fons socials    60.000,00 60.000,00 

1. 1. Fons dotacionals o fons socials    60.000,00 60.000,00 

III. Excedents d'exercicis anteriors            9  -3.574.985,60 -3.356.336,63 

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors   -3.574.985,60 -3.356.336,63 

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)    -65.013,54 -218.648,97 

VII. Aportacions per a compensar pèrdues    3.574.985,60 3.384.250,79 

B) PASIU NO CORRENT    1.870,00 0,00 

II. Deutes a llarg termini   13  1.870,00 0,00 

3. Altres deutes a llarg termini   1.870,00 0,00 

C) PASIU CORRENT   749.435,69 1.103.326,78 

II. Deute a curt termini         10  45.553,51 0,00 

5. Altres passius financers   45.553,51 0,00 

IV. Deutes amb empreses del grup i associades a curt termini         10  504.328,77 977.671,53 

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar         10  77.773,28 103.101,78 

2. Creditors varis    36.906,36 41.650,96 

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)   713,26 0,00 

5. Administracions Públiques   40.153,66 61.450,82 

VI. Periodificacions a curt termini         11  121.780,13 22.553,47 

  TOTAL PATRIMONI NET I PASIU (A + B + C)    746.292,15 972.591,97 
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FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 

(N.I.F.: G-63202071) 

Compte de resultats abreujat dels exercicis anuals finalitzat el 31 de desembre de 2021 i de 2020 

     

INGRESSOS I DESPESES 
Notes de  

la 
memòria 

2021 2020 

1. Ingressos de les activitats   912.474,24 761.086,99 

  a) Vendes i prestacions de serveis    424.696,32 389.467,84 

  c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors  13 437.777,92 321.619,15 

  e) Donacions i altres ingressos per activitats  13 50.000,00 50.000,00 

5. Aprovisionaments    -10,00 -37,00 

  a) Consums i deteriorament d'existències    -10,00 -37,00 

6. Altres ingressos de les activitats    2.683,12 3.034,76 

  b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent    2.683,12 3.034,76 

7. Despeses de personal  13 -637.940,86 -658.011,28 

8. Altres despeses d'explotació    -314.520,23 -298.674,07 

  a) Serveis exteriors    -313.895,93 -302.928,12 

  a.2) Arrendaments i cànons    -35.685,56 -35.731,91 

  a.4) Serveis de professionals independents    -234.745,72 -219.140,51 

  a.5) Transports   -660,09 -508,25 

  a.6) Primes d'assegurances    -7.122,62 -7.354,69 

  a.7) Serveis bancaris   -376,44 -232,16 

  a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -9.094,40 -6.857,00 

  a.9) Subministraments   -1.805,21 -2.096,98 

  a.10) Altres serveis   -24.405,89 -31.006,62 

  b) Tributs   -624,30 -439,97 

  c) Pèrdues, deterior, i variació de provis. per operacions de les activitats    0,00 4.694,02 

9. Amortització de l'immobilitzat  6 -1.308,34 -3.104,13 

13. Altres resultats  13 -6.452,12 700,00 

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   -45.074,19 -195.004,73 

15. Despeses financeres    -19.939,35 -23.644,24 

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)   -19.939,35 -23.644,24 

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)   -65.013,54 -218.648,97 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)   -65.013,54 -218.648,97 
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FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 

 (C.I.F.: G-63202071) 

Estat de canvis en el patrimoni net  dels exercicis anuals finalitzats al 31 de desembre de 2021 i de 2020 

            

   Fons  
 Excedents 
d’exercicis 
anteriors  

 Excedents de 
l'exercici  

 Aportacions 
per 

compensar 
pèrdues  

 Total  

 
SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 60.000,00  -3.384.250,79  27.914,16  3.384.250,79  87.914,16   

I. Ajustos per canvis de criteri 2019 - - - - 0,00   

II. Ajustos per errors 2019 -   - - 0,00   

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 60.000,00  -3.384.250,79  27.914,16  3.384.250,79  87.914,16   

I. Excedent de l'exercici     -218.648,97    -218.648,97   

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net         0,00   

III. Operacions de patrimoni net 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials - - - - 0,00   

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

    3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de 
deutes) 

- - - - 0,00   

    4 . Altres aportacions - - -   0,00   

IV. Altres variacions del patrimoni net   27.914,16  -27.914,16    0,00   

SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 60.000,00  -3.356.336,63  -218.648,97  3.384.250,79  -130.734,81   

I. Ajustos per canvis de criteri 2020 - - - - 0,00   

II. Ajustos per errors 2020 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021 60.000,00  -3.356.336,63  -218.648,97  3.384.250,79  -130.734,81   

I. Excedent de l'exercici     -65.013,54    -65.013,54   

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net         0,00   

III. Operacions de patrimoni net 0,00  0,00  0,00  190.734,81  190.734,81   

    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials - - - - 0,00   

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

    3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de 
deutes) 

- - - - 0,00   

    4 . Altres aportacions - - - 190.734,81  190.734,81   

IV. Altres variacions del patrimoni net   -218.648,97  218.648,97    0,00   

SALDO, FINAL DE L'ANY 2021 60.000,00  -3.574.985,60  -65.013,54  3.574.985,60  -5.013,54   

   



4 

FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 
(N.I.F.: G-63202171) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 
 
 

    

 
 
 

 

 

  

1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

a)  Constitució, règim legal, domicili i objecte social 

 

La FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB (fins el 19 de març de 2014, denominada “FUNDACIÓ INSTITUT 

CATALÀ DE L’ENVELLIMENT”), d’ara endavant “la Fundació” o “FSiE UAB”, és una fundació civil privada, 

subjecte a la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a les altres disposicions legals aplicables i, en especial, als seus 

propis estatuts. 

   

La Fundació es va constituir el 9 de maig de 2003 i va ser inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat 

de Catalunya en data 24 de novembre de 2003, amb el número de registre 1.905. 

  

L’objecte general de la Fundació, segons consta a l'article tercer dels seus estatuts, és “la col·laboració amb 

la Universitat Autònoma de Barcelona en el foment i la realització d’activitats dins l’àmbit de les ciències de 

la salut, l’envelliment i de l’atenció sòcio-sanitària”.  

 

L’objecte específic de la Fundació és: “En compliment d’aquesta missió institucional la Fundació SALUT I 

ENVELLIMENT UAB portarà a terme activitats adreçades a la formació de grau i postgrau, l’avaluació i 

consultoria de projectes, la recerca, i la prestació de serveis i productes destinats tant a professionals com a 

pacients. També desenvoluparà activitats dirigides a la creació, captura, selecció, síntesi, integració, 

transferència, i disseminació del coneixement en ciències de la salut i podrà prestar serveis de direcció 

assistencial d’institucions sanitàries i sociosanitàries.”. 

 

La Fundació exerceix les seves funcions principalment a Catalunya. 

 

L’òrgan de govern, administració i representació de la Fundació és de manera exclusiva el Patronat.  

 

b) Descripció específica de les activitats dutes a terme durant l’any i la forma com es gestionen 

 

 
1. INTRODUCCIÓ 

La FSiE-UAB desenvolupa les seves activitats en el camp de l’envelliment, les persones grans i la salut i 

també dels serveis socials i de salut per a persones grans.   

Durant el 2021 la plantilla s’ha mantingut estable, si bé a finals d’any ha estat baixa de la fundació la Dra. 

Laura Coll que ha marxat en obtenir una plaça de prof. Titular a la U. De Vic. Dels del mes d’octubre 

(octubre 21- març 22) hem tingut 4 persones del programa de Garantia juvenil.  
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El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació. està compost pels 

següents membres: 

• Francisco Javier Lafuente, Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona 

• Armand Sánchez Bonastre, Vicerector de Recerca i de Transferència 

• Josep Vendrell Roca, Vicerector d'Organització de la UAB 

• Jaume Tintoré Balasch, Gerent de la UAB 

• Maria Espadalé Reballí, Vicepresidenta executiva de la Fundació UAB 

 

 

2. ACTIVITATS DE LA FSIE UAB 

 

Les activitats de la FSIE-UAB es desenvolupen fonamentalment en dos àmbits, la prevenció i promoció de 

l’envelliment saludable i els serveis socials i de salut per a persones grans. La FSiE UAB obté els seus fons 

fonamentalment de la recerca competitiva i de la col·laboració  amb les administracions públiques que 

tenen activitats adreçades a les persones grans. També col·labora amb entitats privades per contractes 

de prestació de servei o patrocini. Finalment també presta serveis de gestió de determinats recursos 

universitaris per encàrrec de la pròpia UAB .  

Descriurem les activitats agrupades en 2 grups o línies:   

• La Innovació, recerca i transferència de coneixement 

• La Gestió de recursos Universitaris  

 

2.1. INNOVACIÓ, RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT 

 
2.1.1. Prevenció i promoció de la salut 

1.-  SITLESS. Exercise Referral Schemes enhanced by Self-Management Strategies to battle sedentary 

behavior. 

 http://salut-envelliment.uab.cat/recerca/sitless/ i http://sitless.eu 

La FSiE UAB coordina aquest projecte europeu finançat per la comissió europea sota el programa Horizon 

2020 de recerca i desenvolupament.  Aquest assaig clínic multicèntric avaluarà l’efectivitat d’una 

intervenció per reduir el comportament sedentari en persones grans i promoure l’activitat física   tot 

http://salut-envelliment.uab.cat/recerca/sitless/
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potenciant els grups d’exercici físic existents amb tècniques per canviar el comportament i assolir així 

efectes a llarg termini.  L’acabament d’aquest projecte s’ha prorrogat fins al final del 2020. El 2021, en el 

tancament del projecte, encara queden alguns serrells d’ingressos. 

Són partners d’aquest projecte: 

• Fundació Salut  i Envelliment UAB (coordinador) 

• Fundació Blanquerna (Espanya) 

• Syddansk Universitet (Dinamarca) 

• The Queen's University of Belfast (UK) 

• Universitaet Ulm (Alemanya) 

• Siel-Bleu (França) 

• University of Glasgow (UK) 

 

2. NESTORE.  Novel Empowering Solutions and Technologies for Older people to Retain Everyday life 

activities. Projecte 769643. H2020 

https://nestore.ro/home 

NESTORE és un assessor (coach) innovador que vol acompanyar a les persones a mesura que es fan grans 

per oferir consell personalitzat I suport a la presa de decisions que l’ajudin a mantenir el seu benestar I 

augmentar el nombre d’anys que viuen de manera independent.   

Tècnicament parlant, l’objectiu de NESTORE es desenvolupar un Sistema de assessorament, innovador, 

multidimensional, interdisciplinari i personalitzat que aprofiti la connectivitat de les xarxes socials per 

encoratjar a les persones grans per que siguin co-productors del seu propi benestar.  

L’acabament d’aquest projecte s’ha prorrogat fins el Abril 2021 

Són partners d’aquest projecte: 

• Politecnico di Milano, (coordinador ). (Italia) 

• Flextronics Design s.r.l., (Italia) 

• Consiglio Nazionale delle Ricerche. (Italia)  

• Fundacio EURECAT. (Espanya) 

• Ropardo srl (Rumania) 

• Haute Ecole Specialisee de Suisse Occidentale (Suissa) 

http://www.sdu.dk/
http://www.qub.ac.uk/
https://www.uni-ulm.de/
http://www.sielbleu.org/
http://www.gla.ac.uk/
https://nestore.ro/home


7 

FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 
(N.I.F.: G-63202171) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 
 
 

    

 
 
 

 

 

  

• Universitat de Barcelona (Espanya) 

• Age platform europe aisbl  (UK) 

• Sheffield Hallam University (UK) 

• La Meridiana due - Societa' Cooperativa Sociale (Italia) 

• Universitaet Zuerich (Suissa) 

• Technische Universiteit Delft (Holanda) 

• Neosperience SpA (Italia) 

• Hogendoorn Management en Advies BV. (Holanda) 

• Loughborough University (UK) 

• Fundació Salut I Envelliment UAB (Espanya) 
 

3. LOMAPT 

Assaig clínic promogut pel Gérontopole de Toulouse, l’objectiu del qual és valorar l’impacte d’un 

suplement nutricional amb omega 3, en persones amb pèrdues de memòria o que siguin familiars de 

persones amb malaltia d’Alzheimer i que tinguin nivells baixos d’omega 3 en sang. Es preveu reclutar 200 

persones Catalunya. Aquest estudi s’està fent amb la col·laboració de la unitat d’assajos clínics del IIB Sant 

Pau que farà el control i subministra del producte farmacèutic. El més d’abril del 2020 el promotor va 

aturar el reclutament de persones per aquest projecte reduint-se el nombre de persones a 150 pel nostre 

grup i reduint també els seguiment a 18 mesos.  El 2021 s’acaba el seguiment als 18 mesos dels participats 

en el projecte.  

 

4. RECETAS. Re-Imagining Environments for Connection and Engagement: Testing Actions for Social 

Prescribing in Natural Spaces. 

Es un projecte de recerca i innovació finançat per la Unió Europea a través del seu programa marc Horitzó 

2020, que portarà a terme un consorci format per 13 institucions de 9 països diferents sota la coordinació 

de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).  

RECETAS avaluarà com la prescripció d'activitats socials que tenen lloc en entorns naturals urbans pot 

alleujar la soledat que senten algunes persones a les ciutats. La prescripció social és un mecanisme pel 

qual un professional de la salut i una persona que té sentiments de solitud identifiquen activitats 

comunitàries que poden millorar la seva salut i el seu benestar 

Les 13 organitzacions participants són : 

• Agence des Villes et Territoires durables en Mediterranée (AViTeM, France) 

• Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT, Spain) 
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• Aketh Investments Services (AIS, Spain) 

• Assistance Publique Hôpitaux de Marseille (AP-HM, France) 

• Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal, Spain) 

• Charles University (CU, Czech Republic) 

• Fundació Salut i Envelliment UAB (FSIE-UAB, España) 

•   Private University for Health Sciences, Medical Informatics and Technology          (UMIT, Austria) 

• RMIT University (Australia) 

• University of Cuenca (UC, Ecuador)  

• University of Helsinki (UH, Finland) 

• University of the West of England (UWE, UK) 

• Visible Network Labs (VNL, USA) 

 

5. HAPPY BONES 

El projecte vol promoure l’activitat física en dones d'entre 50 a 65 anys, oferint un protocol innovador per 

implicar-les en una activitat física moderada i, com a conseqüència, reforçar els seus recursos personals i 

millorar el seu benestar.  

El projecte està co-finançat per el programa Erasmus+ de la UE i impulsat per un consorci format per les 

següents entitats:  

• Università degli Studi di Roma Foro Italico (Itàlia) 

• Bulgarian Sports Development Association (Bulgaria) 

• Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (Itàlia) 

• Aexandre Ioan Cuza University of Iasi (Romania) 

• Gazi University (Turquia) 

• Fundació Salut i Envelliment UAB. 

 

6. Web d’envelliment saludable: Inclou informació sobre aspectes de la salut en l’envelliment, dietes 

saludables adequades a la temporada, entrevistes a personalitats relacionades amb l’envelliment i 

testimonis diversos de com envellir d’una manera activa I saludable. Aquest projecte es fa amb la 

col·laboració de la Fundació Agrupació  

Web: http://www.envellimentsaludable.com/ 

http://www.envellimentsaludable.com/
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7. Revisió de materials. 

L’alfabetització en salut és un dels reptes importants per a la promoció de la salut i el benestar durant 

l’envelliment.  Per això cal disposar de materials adaptats per al públic general. Entre aquestes activitats 

s’ha fet la revisió de materials divulgatius/formatius de Fisterra. 

2.1.2. Els problemes de salut, les síndromes geriàtriques i l’atenció a les persones grans en serveis 

d’atenció de llarga durada. Càtedra FSiE-UAB de recerca en Geriatria, Atenció de Llarga Durada.  

 

1. Programa REMI Voluntariat. http://salut-envelliment.uab.cat/remi/ 

Programa d’intervenció basat en la teràpia de reminiscència, concebut com una intervenció grupal dirigida 

per professionals. Els professionals compten amb un banc de recursos audiovisuals per fer reminiscència 

i amb una guia flexible d’intervenció. El projecte ha comptat amb una subvenció de la Fundació la Caixa 

mitjançant la convocatòria 2020 del programa d’ajudes a projectes de promoció de l’autonomia personal 

i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia. 

 

2.LONG REMI. "Promoció d'una longevitat mental saludable a Espanya i Portugal mitjançant el 

desenvolupament d'una aplicació tecnològica de suport a la teràpia de reminiscència basada en el 

patrimoni cultural inmaterial (LONG-REMI)"  

Pretén com a objectiu dissenyar i implementar una aplicació tecnològica basada en la Intel·ligència 

Artificial (IA) que permeti a les persones grans realitzar la teràpia de reminiscència (TR) de forma 

periòdica, individualitzada i adaptada a les seves necessitats. 

El projecte està participat per les institucions següents: 

• Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 

• Fundació Salut i Envelliment (FSiE) UAB  

• Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) (Portugal) 

 

3. APTITUDE. Actuar per a la prevenció Transpirinenca de la dependència en les persones grans. 

Programa Interreg-POCTEFA 2014-2020.  

Programa Europeu de cooperació transpirinenca, França (Occitània), Andorra i Espanya (Navarra i 

Catalunya).  

http://salut-envelliment.uab.cat/remi/
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L’objectiu és implementar en la zona transfronterera Pirenaica un projecte de prevenció de la discapacitat 

de les persones grans mitjançant la creació d’una xarxa d’experts que promoguin l’assistència, la formació, 

la investigació i la innovació en el camp de la Gerontologia.  Aquest projecte es realitza amb coordinació 

del Departament de salut.  

 

4. OPTIMAGE. Opter pour la Prévention Transpyrénéenne de la Iatrogénie Médicamenteuse chez 

la personne AGEe 

Programa Europeu de cooperació transpirinenca, França (Occitània), Andorra i Espanya (Navarra i 

Catalunya).  

L’objectiu és implementar en la zona transfronterera Pirenaica un projecte de prevenció de la iatrogènia 

medicamentosa en les persona grans.  

 

5. Marató PSPV. Entrevista Motivacional. Projecte IMAGIN.  

Donem suport al Parc Sanitari Pere Virgili en aquest estudi que es realitza en pacients que han patit un ICTUS 

per tal de valorar l’impacte d’una entrevista motivacional en la transició entre la unitat d’internament i el seu 

domicili.  

 

6. FIS. AMICOPE. Efectividad de la intervención AMICOPE para mejorar y/o mantener la salud 

autopercibida y la capacidad intrínseca en personas mayores: un ensayo clínico aleatorizado (21-23) 

 

7. Suport a la recerca a institucions sociosanitàries. 

La Fundació salut i Envelliment, dóna suport a la recerca a 3 entitats del sector sociosanitari:  

• El parc Sanitari Pere Virgili  

• El grup MUTUAM-Fundació Conviure.   

• FIACT Residències 

 

2.1.4. Consultoria  

1. Departament de salut. Generalitat de Catalunya 

S’ha aconseguit una subvenció pel projecte de prevenció de la discapacitat en persones grans fràgils que 

es coordina amb el projecte APTITUDE.  



11 

FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 
(N.I.F.: G-63202171) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 
 
 

    

 
 
 

 

 

  

Aquest projecte s’ha prorrogat fins el maig del 2022. 

2. Diputació de Barcelona 

2.1.- Model de ciutat amiga. Envelliment actiu. S’ha aconseguit un contracte mitjançat concurs públic, 

per donar suport al diagnòstic de polítiques d’envelliment al Maresme i a Santa Coloma de Gramanet.  

2.2.- Pla d'acció Santa Coloma de Gramenet.  Com a continuació del projecte de diagnòstic sobre les 

polítiques d’envelliment, aquest pla d’acció és un assessorament a l’ ajuntament  de Santa Coloma per 

formular les seves polítiques en relació a l’envelliment.  

2.3. - Pla d'acció al Maresme. Com a continuació del projecte de diagnòstic sobre les polítiques 

d’envelliment, aquest pla d’acció és un assessorament als ajuntaments del Maresme per formular les 

seves polítiques en relació a l’envelliment. 

3. S’han  aconseguit subvencions pels projectes següents: 

• Barcelona casals contra la soledat 

• Diva casals davant la Dovid-19 

3. Ajuntament de Barcelona 

S’han aconseguit subvencions pels projectes següents:  

• Assessorament sobre gestió de casals per a persones grans.  

• Itineraris de memòries dels barris de Barcelona  

4. Altres 

4.1. Pla estratègic Fundació Santa Oliva. Aquest projecte és una assessoris ,per a desenvolupar el pla 

estratègic de la residència i centre de dia de la Fundació santa Oliva a Olesa d Montserrat.  

 

2.2. GESTIÓ DE RECURSOS UNIVERSITARIS 

2.2.1. Gestió de la Biblioteca presencial de la UAB (Biblioteca Josep Laporte)  

El 2014 es va signat el conveni amb la UAB per a la gestió de la Biblioteca Josep Laporte. La Biblioteca 

Josep Laporte es la biblioteca de la Unitat docent de medicina de la UAB a l’Hospital de Sant Pau. Aquest 

conveni regula el patrocini de la biblioteca per la UAB i la seva gestió per part de la FSiE-UAB.   
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La Biblioteca Josep Laporte posa a disposició dels usuaris del Servei de Biblioteques de la UAB, sales de 

consulta amb la infraestructura necessària per localitzar, accedir i consultar els fons documentals, la 

majoria dels quals estan disponibles en lliure accés.  

La biblioteca disposa de punts de consulta del catàleg informatitzat de la UAB, que permet la identificació 

i localització dels documents propis, de la UAB i del Consorci de Biblioteques de les Universitats Catalanes, 

entre d’altres, i l’accés a les gestions en línia (reserves, renovacions, reserves PUC...) des la pàgina 

www.uab.cat/bib.  

També ofereix el Servei d’obtenció de documents (SOD). El SOD subministra tot tipus de documents: 

llibres, articles de revista, tesis doctorals, informes tècnics, patents, conferències, etc., de qualsevol país 

del món i en qualsevol llengua. El servei d’obtenció de documents facilita l’accés a articles als professionals 

de l’Hospital de Sant Pau. 

Durant el 2021 la biblioteca ha continuat adaptant-se a l’evolució de la pandèmia de de Covid-19 i ha 

seguir les recomanacions d’horaris de biblioteques de la UAB.  

A mode de resum, presentem una breu cronologia per a il·lustrar com ha afectat l’evolució de la pandèmia 

a l’activitat de la Biblioteca. 

• Gener – Març 2021 

Aforament: 30 % (Atenent a les mesures decretades pel PROCICAT). Accés restringit a la comunitat UAB 

per a donar resposta a la demanda d’espai per estudiar coincidint amb l’època dels exàmens i examen 

MIR convocat pel 27 de març de 2021. 

Horari: de dilluns a divendres, de les 8.30 a les 19 h. 

Horari d’obertura de la biblioteca reduït adaptat als horaris de l’edifici de Casa Convalescència. 

• A partir del 6 d’abril (en tornar de les vacances de Setmana Santa) s’amplia l’aforament al 50%. 

• A partir del dilluns 17 de maig de 2021 les Biblioteques UAB recuperem l’horari habitual. La BJL obre de 
dilluns a divendres, de les 8.30 a les 20.30 h. 

• A partir del dilluns 25 d’octubre la BJL recuperem l’aforament al 100%. 

http://www.uab.cat/bib
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• Al desembre de 2021 coincidint amb la sisena onada de la COVID-19 a Catalunya reduïm l’aforament al 
70%. 

A partir del dimarts 8 de febrer de 2022 totes les Biblioteques UAB recuperem el 100% de l’aforament.  

S’han continuat introduint millores en el servei.  
- Incorporació, als ordinadors destinats als usuaris, d’un fons d'escriptori amb la imatge 

institucional de la UAB amb l'objectiu de potenciar la imatge institucional de la Biblioteca com a 
unitat que forma part del Servei de Biblioteques de la UAB 

- Incorporació de la Biblioteca a les seccions de Coneix les biblioteques amb un formulari propi de 
contacte https://www.bib.uab.cat/web/contacte/contactebm.php) i al Servei d’Assessorament 
en línia (https://www.bib.uab.cat/web/assessorament/)  

 

 

L’activitat també s’ha vist afectada. En el quadre següent es pot veure l’impacte i una certa recuperació, 

en l’activitat en comparació amb la dels anys anteriors.  

Serveis 2017 2018 2019 2020 2021 

Usuaris 75.208 87.068 92.385 36.627 52.675 

Llibres consultats  3.132 2.431 2.297 407 389 

Revistes 
consultades 

823 530 424 212 537 

Préstecs 3.114 2.414 2.593 663 1.027 

Cursos 
programats/fet 

13/13 19/19 20/20 4/2 6/7 

Usuaris cursos 149 327 217 75 402 

 - Biblioteca Digital. La biblioteca digital facilita l’accés a la literatura científica a través dels recursos 

digitals en l'àmbit de la biomedicina pels professionals de la salut. Actualment es presta aquest servei a 

MC Mutual. També es fa formació per cerques bibliogràfiques.  

2.2.2 Gestió de càtedres Universitàries 

 

2.2.2.1. . Càtedra UAB-Novartis de Docència i investigació en medicina de família  
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Té com a missió promoure el desenvolupament de la docència i la investigació en el camp de la Medicina 

de Família i l’Atenció Primària de Salut, a través d’un conjunt d’activitats formatives, investigadores i 

d’informació i documentació.  

Aquesta càtedra es posà en funcionament l’any 2001 fruit de la col·laboració entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i Novartis Farmacéutica, S.A.  Amb data 29 de setembre de 2014 es signà la 

renovació del conveni de col·laboració entre la UAB, Novartis i la Fundació per donar continuïtat a la 

Càtedra. El doctor Xavier Mundet Tudurí n’és el director. 

2.2.2.2. Càtedra en Gestió, Direcció i Administració Sanitàries.  

Té com a missió promoure un conjunt articulat d’activitats de docència, recerca, formació, consultoria, 

informació i documentació en l’àmbit de la gestió, direcció i administracions sanitàries.  

La càtedra va néixer l’any 2005, fruit de la col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona, 

Fundació Doctor Robert, Institut d’Estudis de la Salut, Institut Català de la Salut, Parc de Salut Mar, i 

l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i la Fundació Puigvert. El doctor Ricard Gutiérrez Martí n’és el 

director.  

2.2.2.3.  La Càtedra UAB-BST de Medicina transfusional i teràpia cel·lular i tissular. 

Té com a missió impulsar, contribuir i consolidar la formació, la recerca i la consultoria en l’àrea de 

Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular. L’eix central d’actuació de la Càtedra ha estat 

promoure activitat docent a través del màster oficial, prèviament esmentat, en medicina transfusional.  

El doctor Joan García López n’és el seu director i el doctor Eduard Muñiz el sots-director. 

 

2.3. ALTRES ACTIVITATS 

 

2.3.1. Postgrau en Atenció Centrada en la Persona. Durant el 2020 s’ha acabat la primera edició d’aquest 

postgrau de la UAB que es fa a través de FUAB FORMACIÓ i en col·laboració amb ACRA. L’antoni Salvà 

n’assumeix la direcció.  El 2021 no hi ha hagut nova edició en no haver-hi alumnat suficient i es desplaça 

una possible nova edició al 2022.  

 

2.3.2. Registro de los Osteópatas de España.  

Des de gener de 2008, fem la gestió administrativa del “Registro de los Osteópatas de España (ROE)”. 
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2.3.4. Direcció de Tesis Doctorals 

Antoni Salvà dirigeix dues Tesis Doctorals al Departament de Medicina 

- Pau Sànchez Ferrin. “Anàlisi de l’activitat assistencial de les unitats de convalescència en el període 2011-

2015”. Va llegir la tesis el 16 de juny de 2021.  

- Leonor  Cuadra Llopart. “Evolució funcional de les persones grans amb fractura de fèmur. impacte de 2 

pautes de suplementació de vitamina D”. Té previst llegir la tesi el primer trimestre del 2022.  

 

3. PUBLICACIONS 

• Åkerman S, Nyqvist F, Coll-Planas L, Wentjärvi A. The Expert Caregiver Intervention Targeting Former 
Caregivers in Finland: A Co-Design and Feasibility Study Using Mixed Methods. Int J Environ Res Public 
Health. 2021 Sep 27;18(19):10133. doi: 10.3390/ijerph181910133. PMID: 34639437; PMCID: 
PMC8508176. 

• Blackburn NE, Skjodt M, Tully MA, Mc Mullan I, Giné-Garriga M, Caserotti P, Blancafort S, Santiago 
M, Rodriguez-Garrido S, Weinmayr G, John-Köhler U, Wirth K, Jerez-Roig J, Dallmeier D, Wilson JJ, 
Deidda M, McIntosh E, Coll-Planas L, On Behalf Of The Sitless Group. Older Adults' Experiences of a 
Physical Activity and Sedentary Behaviour Intervention: A Nested Qualitative Study in the SITLESS 
Multi-Country Randomised Clinical Trial. Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 29;18(9):4730. doi: 
10.3390/ijerph18094730. PMID: 33946717; PMCID: PMC8124427. 

• Blancafort Alias S, Cuevas-Lara C, Martínez-Velilla N, Zambom-Ferraresi F, Soto ME, Tavassoli N, 
Mathieu C, Heras Muxella E, Garibaldi P, Anglada M, Amblàs J, Santaeugènia S, Contel JC, Domingo 
À, Salvà Casanovas A. A Multi-Domain Group-Based Intervention to Promote Physical Activity, 
Healthy Nutrition, and Psychological Wellbeing in Older People with Losses in Intrinsic Capacity: 
AMICOPE Development Study. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun 2;18(11):5979. doi: 
10.3390/ijerph18115979. PMID: 34199566; PMCID: PMC8199683. 

• Blancafort S; Monteserín Nadal  R; Moral I ; Roqué i Fíguls M; Rojano i Luque X; Coll-Planas  L 
Promoting social capital, self-management and health literacy in older adults through a group-based 
intervention delivered in low-income urban areas: results of the randomized trial AEQUALIS BMC 
Public Health 2021 Jan 7;21(1):84. doi: 10.1186/s12889-020-10094-9. 

• Buttgereit T, Palmowski A, Forsat N, Boers M, Witham MD, Rodondi N, Moutzouri E, Navidad AJQ, 
Van't Hof AWJ, van der Worp B, Coll-Planas L, Voshaar M, de Wit M, da Silva J, Stegemann S, Bijlsma 
JW, Koeller M, Mooijaart S, Kearney PM, Buttgereit F. Barriers and potential solutions in the 
recruitment and retention of older patients in clinical trials-lessons learned from six large multicentre 
randomized controlled trials. Age Ageing. 2021 Nov 10;50(6):1988-1996. doi: 
10.1093/ageing/afab147. PMID: 34324628. 

• Coll-Planas L, Rodríguez-Arjona D, Pons-Vigués M, Nyqvist F, Puig T, Monteserín R. "Not Alone in 
Loneliness": A Qualitative Evaluation of a Program Promoting Social Capital among Lonely Older 
People in Primary Health Care. Int J Environ Res Public Health. 2021 May 23;18(11):5580. doi: 
10.3390/ijerph18115580. PMID: 34071146; PMCID: PMC8197143.  

• Farrés-Godayol P, Jerez-Roig J, Minobes-Molina E, Yildirim M, Goutan-Roura E, Coll-Planas L, Escribà-
Salvans A, Molas-Tuneu M, Moreno-Martin P, Rierola-Fochs S, Rierola-Colomer S, Romero-Mas M, 
Torres-Moreno M, Naudó-Molist J, Bezerra de Souza DL, Booth J, Skelton DA, Giné-Garriga M. Urinary 
incontinence and sedentary behaviour in nursing home residents in Osona, Catalonia: protocol for 
the OsoNaH project, a multicentre observational study. BMJ Open. 2021 Apr 20;11(4):e041152. doi: 
10.1136/bmjopen-2020-041152. PMID: 33879481; PMCID: PMC8061864. 
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• Giné-Garriga M, Jerez-Roig J, Coll-Planas L, Skelton DA, Inzitari M, Booth J, Souza DLB. Is loneliness a 
predictor of the modern geriatric giants? Analysis from the survey of health, ageing, and retirement 
in Europe. Maturitas. 2021 Feb;144:93-101. doi: 10.1016/j.maturitas.2020.11.010. Epub 2020 Dec 2. 
PMID: 33358215.  

• McMullan II, Bunting BP, Blackburn NE, Wilson JJ, Deidda M, Caserotti P, Smith L, Dallmeier D, Roque 
M, Weinmayr G, Giné-Garriga M, Coll-Planas L, Tully MA; SITLESS group. The Mediating Role of Self-
Regulation and Self-Efficacy on Physical Activity Change in Community-Dwelling Older Adults (≥65 
Years): An Experimental Cross-Lagged Analysis Using Data From SITLESS. J Aging Phys Act. 2021 Jun 
16;29(6):931-940. doi: 10.1123/japa.2020-0322. PMID: 34135127. 

• Wilson JJ, McMullan I, Blackburn NE, Skjødt M, Caserotti P, Giné-Garriga M, Farche A, Klenk J, 
Dallmeier D, Deidda M, Roqué I Figuls M, Tully MA. Associations of sedentary behavior bouts with 
community-dwelling older adults' physical function. Scand J Med Sci Sports. 2021 Jan;31(1):153-162. 
doi: 10.1111/sms.13827. Epub 2020 Sep 29. PMID: 32945566. 

 
4. EQUIP 
 
Antoni Salvà Casanovas 
Director  
 
Laura Coll i Planas 

Responsable de recerca en salut i envelliment.  

 

Laura Fernández Maldonado  
Responsable de programes d’alfabetització en salut.  
 
Toni Rivero 
Responsable de consultoria i projectes d’envelliment. 
 
Sergi Blancafort Alias 
Responsable de programes d’autocura.    
 

Sara Domènech Pou 

Responsable de recerca en Àmbit Cognitiu 

 
Xavier Rojano i Luque 

Epidemiòleg 

 

Marta Roqué i Fíguls 

Estadística 

 
Àlex Domingo  
Gestor de projectes. Projectes de recerca i europeus 
 

Helena Garrigós Cabezas. 
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Secretària de direcció 
 
Elisabet Masip Pesquer. 
Administrativa. Gestió acadèmica programes formatius per a ciutadans i pacients.  
 
Biblioteca Josep Laporte 
 

Isabel de Colmenares.  

Responsable de la Biblioteca J. Laporte.  

Llicenciada en Geografia i Història.  

Maria Lluïsa Anton  
Bibliotecària. Biblioteca J.  Laporte.  

Diplomada en Biblioteconomia i Documentació.  

Marc A. Melé  
Auxiliar de biblioteca. Biblioteca J. Laporte 

Llicenciat en Biologia.  

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació 

 

El comptes anuals han estat formulats per la Direcció de la Fundació d’acord amb el marc normatiu 

d’informació financera que li és aplicable. Aquest marc normatiu és el següent: 

 

• Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques. 

 

• Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i les 

associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. La Fundació aplica les normes de 

registre i valoració establertes al Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions catalanes per a 

les entitats de dimensió mitjana i de dimensió reduïda. 

 

• De forma supletòria, el Codi de Comerç estatal, el Pla General de Comptabilitat estatal aprovat pel Reial 

Decret 1514/2007, de 16 de novembre, les normes d'obligat compliment aprovades per l'”Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas” en desenvolupament del Pla General de Comptabilitat estatal i les 

seves normes complementàries, així com la resta de normativa comptable aplicable. 
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b) Imatge fidel 

 

Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables de la Fundació, 

els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis de les disposicions legals vigents en matèria 

comptable, amb l’objecte d’oferir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels canvis en el 

patrimoni net i dels resultats de l’exercici.   

 

Els comptes anuals abreujats es formulen en euros i estan formats pels documents següents, el contingut 

conjunt dels quals forma una unitat: 

 

• El balanç de situació abreujat, 

• El compte de resultats abreujat, 

• L’estat abreujat de canvis en el patrimoni net, i 

• Aquesta memòria abreujada. 

 

En la formulació dels comptes anuals s’han seguit, sense excepció, totes les normes i criteris establerts en el 

Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

Durant els exercicis actual i anterior, la Fundació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha deixat 

d’aplicar disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats en la formulació 

dels comptes anuals han estat els que es recullen en les disposicions legals que són d’aplicació a la Fundació. 

 

c) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

d) Comparació de la informació 

 

Juntament amb les xifres de l’exercici actual, al balanç de situació, al compte de pèrdues i guanys, a l’estat de 

canvis en el patrimoni net i a aquesta memòria es presenten les xifres comparatives de l’exercici anterior. Les 

xifres del dos exercicis comparats han estat elaborades atenent als mateixos criteris comptables.  

 

L’expressió “exercici actual” d’aquesta memòria fa referència a l’exercici 1 de gener a 31 de desembre de 

2021, mentre que “exercici anterior” indica l’exercici que va de l’1 de gener al 31 de desembre de 2020. 

 

e)       Aspectes crítics de valoració i estimació de la incertesa 

 

Amb data 31 de desembre de 2021, com a conseqüència de les pèrdues incorregudes a l’exercici, la fundació 
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presenta fons propis negatius per valor de 5 milers d’euros. A la seva vegada el fons de maniobra és negatiu 

per import de 4 milers d’euros. 

 

A data actual, la direcció de la fundació està avaluant les mesures, juntament amb el recolzament financer 

del patronat de la fundació, per restablir l’equilibri patrimonial, garantint la continuïtat de les seves activitats. 

Al mateix temps, la fundació ha aprovat un pressupost per 2022 on es preveu un resultat proper a zero. 

 

f) Agrupació de partides 

 

Les partides precedides de xifres aràbigues del balanç de situació i del compte de resultats no han estat 

objecte d’agrupació. 

 

g) Elements recollits en diverses partides 

 

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de situació, a part 

dels específicament citats a aquesta memòria. 

 

h) Canvis de criteris comptables 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.  

i) Correcció d’errors 

 

Durant l’exercici 2021 no s’ha procedit a corregir errors d’exercicis anteriors. 

 
 

3.- APLICACIÓ D’EXCEDENTS 

 

La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici actual (2021) que es presenta a la Junta del Patronat és la 

següent: 
Bases de repartiment Exercici actual 

Excedent de  l’exercici -65.013,54 

Total base de repartiment = Total aplicació -65.013,54 

Aplicació a Exercici actual 

Excedents negatius d’exercicis anteriors -65.013,54 

Total aplicació = Total base de repartiment -65.013,54 

 

A l’estat de canvis en el patrimoni net es pot veure l’aplicació de l’excedent de l’exercici anterior (2020) 

aprovat per la Junta de Patronat. 
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4.-    NORMES DE REGISTRE I DE VALORACIÓ 

 

Les principals normes de registre i valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord amb les 

establertes en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions catalanes, han estat les següents: 

 

a) Immobilitzat intangible 

 

a1) Aplicacions informàtiques 

 

“Aplicacions informàtiques” fa referència als drets d’ús de programes informàtics de tercers. Es presenten 

valorades al seu preu o cost d’adquisició menys, segons el cas, la seva corresponent amortització acumulada 

i/o les pèrdues per deteriorament que eventualment hagin experimentat. S’amortitzen de forma lineal en un 

període de quatre anys. 

 

a2) Altres immobilitzats intangibles 

 

“Altres immobilitzats intangibles” fa referència a drets sobre marques i dominis d’internet. Es presenten 

valorats pel seu preu o cost d’adquisició menys, segons el cas, la seva corresponent amortització acumulada 

i/o les pèrdues per deteriorament que eventualment hagin experimentat. S’amortitzen de forma lineal en un 

període de cinc anys. 

 

b) Immobilitzat material 

 

Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d’adquisició o cost 

de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva corresponent 

amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que eventualment hagin experimentat.  

 

El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada en 

funcionament dels béns. Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que 

allarguen la seva vida útil, es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats 

de l’exercici en què es produeixen. 

 

La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil estimada dels 

diferents béns. Les vides útils estimades són les següents: 

 

Tipus de bé 
Anys de 
vida útil 

% anual 
d’amortització 

Instal·lacions tècniques i maquinaria 3 - 10 33 - 10 

Utillatge 10 10 

Mobiliari 10 10 

Equips per a processaments d’informació 4 25 
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Les adquisicions s’amortitzen a partir del mes següent al de la seva posada en funcionament. 

 

Almenys al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor raonable 

menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren de l’immobilitzat material i 

eventualment es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues per deteriorament 

es reconeixen al compte de resultats de l’exercici. 

 

El benefici o la pèrdua resultant de l’alienació o disposició per una altra via d’un bé de l’immobilitzat material 

es calcula per la diferència entre l’import de venda i el seu valor comptable, i s’imputa al compte de resultats 

de l’exercici en què es produeix. 

 

c) Inversions immobiliàries 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

d) Béns del patrimoni cultural 

 

No aplicable a la Fundació. 

e) Arrendaments financers i operatius 

 

Si s’escau, els immobilitzats materials adquirits en règim d’arrendament financer es registren a la categoria 

d’immobilitzat a la qual, d’acord amb la seva naturalesa, corresponen els béns arrendats, i s’amortitzen 

durant la seva vida útil prevista seguint el mateix mètode i percentatges d’amortització que pels actius en 

propietat. Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers quan de les seves condicions 

econòmiques es dedueixi que es transfereixen substancialment a l’arrendatari tots els riscos i beneficis 

inherents a la propietat.  

 

La resta d’arrendaments es classifiquen com a operatius i la contraprestació que genera el seu ús es carrega 

a resultats de l’exercici de la seva meritació. 

 

f) Permutes 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

g) Actius financers 

 

Es consideren actius financers els següents: diners en efectiu, un instrument de patrimoni d’una societat o un 

actiu que suposi un dret contractual a rebre o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o a intercanviar actius o 

passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables. 

Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si el seu 
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venciment supera o no supera els dotze mesos comptats des de la data de tancament. 

En el moment del seu reconeixement inicial, a efectes de la seva valoració, la Fundació classifica els seus actius 

financers a alguna de les tres categories següents: 

 

• Actius financers a cost amortitzat. 

• Actius financers mantinguts per a negociar. 

• Actius financers a cost. 

 

Els únics actius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria ”Actius financers a 

cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria d’actius financers és el següent: 

 

Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els crèdits per operacions de les activitats i per 

la resta d’operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap mercat organitzat. 

 

Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada 

més els costos de transacció directament atribuïbles. 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, les fiances, els dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre 

fons dotacionals, fons socials i fons especials), l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren 

pel seu valor nominal, sempre que  l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys 

els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol reducció per 

deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del tipus d’interès efectiu, 

es registren com un ingrés al compte de resultats. No obstant això, els actius amb venciment no superior a 

un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import, llevat 

que s’hagin deteriorat. 

 

El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un 

instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al llarg de la 

seva vida romanent. 

  

Deteriorament del valor: al tancament de l’exercici, es deterioren els crèdits, contra resultats, sempre que 

existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos d’efectiu estimats futurs, 

que poden ser motivats per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es quantifica en la diferència 

existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos futurs d’efectiu estimats. 
 

h) Passius financers 

 

Es consideren com a tals els instruments financers emesos, incorreguts o assumits, sempre que suposin una 

obligació contractual, directa o indirecta, d’entregar o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o d’intercanviar 
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actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables. 

 

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de què el 

seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la data del balanç. 

 

Els únics passius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria “Passius financers 

a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria de passius financers és el següent: 

 

Passius financers inclosos: inclou tant els dèbits per operacions de les activitats com els dèbits per operacions 

no derivades de les activitats. 

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu cost, el qual generalment coincideix amb el valor raonable de 

la contraprestació rebuda, més els costos de transacció. Els dèbits per operacions de les activitats amb 

venciment a curt termini i sense un tipus d’interès contractual (així com les fiances i els desemborsaments 

exigits per terces sobre participacions) es valoren pel seu valor nominal, sempre que l’efecte de no 

actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, menys 

els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos meritats durant 

l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a despeses al compte de resultats. 

Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment 

pel seu valor nominal, es continuen valorant per aquest import.  

 

i) Existències 

    

No aplicable a la Fundació.  

 

j) Impostos sobre beneficis 

 

La Fundació, atès que està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, només ha 

d’incorporar a la base imposable del seu Impost sobre Societats, si s’escau, les rendes generades per les 

explotacions econòmiques que no estan declarades exemptes per la normativa tributària i les rendes alienes 

al seu objecte o finalitat específica. 

  

k) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses es registren comptablement en el moment que es meriten, amb independència 

del moment del seu cobrament o pagament respectiu. Els ingressos es valoren pel valor raonable de la 

contrapartida, rebuda o per rebre, i representen els imports a cobrar per aquests serveis, un cop deduïts 

descomptes, impostos i interessos. 
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Atès que els resultats de les transaccions de la Fundació poden ser estimats amb fiabilitat, els ingressos per 

prestacions de serveis que al tancament de l’exercici es troben en curs, es reconeixen en base al percentatge 

de realització del servei. 

 

l) Provisions i contingències 

 

Si s’escau, la Fundació dota les corresponents provisions respecte de passius significatius derivats de fets 

presents o passats que generin obligacions futures i que, a la data de tancament, resulten indeterminats 

respecta del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les provisions es quantifiquen pel valor actual de 

la millor estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l’obligació. 

 

m) Despeses i elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

Tenen la consideració de despeses mediambientals els imports meritats de les activitats realitzades o que 

s’hagin de realitzar per a la gestió dels efectes mediambientals de les operacions de la Fundació, així com les 

derivades dels compromisos mediambientals. L’import d’aquestes despeses mediambientals es registren al 

compte de resultats de l’exercici que es meriten. 

 

 

n) Registre i valoració de les despeses de personal 

 

Les despeses de personal incorregudes per la Fundació es reconeixen en base a la seva meritació. Al 

tancament de l’exercici, es doten les corresponents provisions per tal de cobrir la part meritada de les pagues 

extraordinàries del personal, així com qualssevol altre haver, fix o variable, que estigui meritat a data de 

tancament. No existeixen compromisos per pensions. 

 

o) Subvencions, donacions i llegats rebuts 

 

Reconeixement comptable de les subvencions, donacions i llegats rebuts: les subvencions, donacions i llegats 

no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al patrimoni net i, 

posteriorment, es traspassen a resultats sobre una base sistemàtica i racional d’acord amb els criteris 

d’imputació  que s’exposen més endavant. Les subvencions, donacions i llegats que tenen caràcter de 

reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables (cosa que es 

produeix quan s’acompleixen les condicions establertes en la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre 

la seva percepció). 

 

Valoració:  les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import 

concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé rebut. El valor raonable 

considerat és el del moment del reconeixement comptable de la subvenció, donació o llegat. 
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Criteris d’imputació a resultats: els criteris d’imputació a resultats de les subvencions, donacions i llegats no 

reintegrables depenen de la seva finalitat. Així: 

 

• Si les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per tal d’assegurar una rendibilitat mínima o 

per tal de compensar dèficits d’explotació: s’imputen a ingressos de l’exercici en què es concedeixen, 

excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis futurs, cas en el qual s’imputen com 

a ingrés d’aquests exercicis futurs. 

 

• Si es concedeixen per finançar despeses específiques: s’imputen a ingressos de l’exercici en què es 

meriten les despeses que financen. 

 

• Si es concedeixen per adquirir actius, s’han de distingir els dos supòsits següents: 

 

▪ Concessió per a l’adquisició d’actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions 

immobiliàries: s’imputen a ingressos de cada exercici en proporció a l’amortització  dotada 

comptablement per aquests béns, o, si és el cas, a l’exercici en què es produeix la seva alienació, 

correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 

 

▪ Concessió per a l’adquisició d’existències o d’actius financers:  s’imputen a ingressos de l’exercici 

en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 

 

• Si es concedeixen per cancel·lar passius, s’han de distingir també els dos supòsits següents: 

 

▪ Si els passius a cancel·lar financen un actiu específic: la imputació a ingressos es fa en funció de 

l’element d’actiu finançat, seguint els criteris de l’apartat anterior (concessió per adquirir 

actius). 

 

▪ Si els passius a cancel·lar no financen cap actiu específic: s’imputen a ingressos dels exercicis en 

què es produeix la cancel·lació del deute. 

 

Les subvencions, donacions i llegats rebuts de caràcter monetari i sense assignació a una finalitat específica, 

s’imputen a ingressos de l’exercici en què es produeix el seu reconeixement comptable. 
 

p) Transaccions amb parts vinculades 

 

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si 

excepcionalment el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la realitat 

econòmica de l’operació. 
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5.-   IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

a) Moviment de l’exercici 

 

S’exposa tot seguit el moviment que s’ha produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els comptes 

relacionats amb l’immobilitzat intangible: 
 

EXERCICI ACTUAL 

Concepte 
Aplicacions 

informàtiques 
Propietat 
industrial 

T O T A L 

VALOR BRUT:       

Saldo inicial 116.017,80 9.724,90 125.742,70 

Entrades i altes 0 0 0 

Sortides i baixes 0 0 0 

Saldo final 116.017,80 9.724,90 125.742,70 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:       

Saldo inicial -116.017,80 -9.724,90 -125.742,70 

Dotació de l’exercici 0 0 0 

Sortides i baixes 0 0 0 

Saldo final -116.017,80 -9.724,90 -125.742,70 

VALOR NET INICIAL 0 0 0 

VALOR NET FINAL 0 0 0 

 
EXERCICI ANTERIOR  

Concepte 
Aplicacions 

informàtiques 
Propietat 
industrial 

T O T A L 

VALOR BRUT:       

Saldo inicial 116.017,80 9.724,90 125.742,70 

Entrades i altes 0 0 0 

Sortides i baixes 0 0 0 

Saldo final 116.017,80 9.724,90 125.742,70 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:       

Saldo inicial -116.017,80 -9.724,90 -125.742,70 

Dotació de l’exercici 0 0 0 

Sortides i baixes 0 0 0 

Saldo final -116.017,80 -9.724,90 -125.742,70 

VALOR NET INICIAL 0 0 0 

VALOR NET FINAL 0 0 0 

 

b) Diversos 

 

Tots els drets de les inversions en immobilitzat intangible s’exerceixen dins del territori de Catalunya. 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres. No s’han fet correccions 

valoratives d’elements de l’immobilitzat intangible, ni hi ha immobilitzats intangibles amb vida útil 
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indefinida.  

La Fundació no té béns cedits en ús gratuïtament ni ha rebut subvencions de capital per finançar compres 

d’immobilitzat intangible. 

 

El valor de cost dels béns de l’immobilitzat intangible que es troben totalment amortitzats al tancament és: 

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Aplicacions informàtiques 116.017,80 116.017,80 

Altres immobilitzats intangibles 9.724,90 9.724,90 

T O T A L 125.742,70 125.742,70 

 

No hi ha compromisos ferms de compra o venda d’immobilitzats intangibles, ni existeixen béns utilitzats en 

règim d’arrendament financer. 

 

Tant a l’exercici actual com a l’anterior no hi ha béns de l’immobilitzat intangible no afectes a les activitats 

de la Fundació. 

 

6.-    IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

a) Moviment de l’exercici 

 

S’exposa tot seguit el moviment que s’ha produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els comptes 

relacionats amb l’immobilitzat material: 

 
EXERCICI ACTUAL 

  
Instal·lacions, 
maquinària i 

utillatge 

Mobiliari i 
equips  procés. 

d’informació 

Altre 
immobilitzat 

material 
T O T A L   

Concepte 

VALOR BRUT:         

Saldo inicial 63.835,98 263.521,20 12.711,16 340.068,34 

Entrades i altes 0   0 0,00 

Sortides i baixes 0 0 0 0,00 

Saldo final 63.835,98 263.521,20 12.711,16 340.068,34 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:         

Saldo inicial -63.833,33 -260.914,58 -12.711,16 -337.459,07 

Dotació de l’exercici   -1.308,34   -1.308,34 

Sortides 0 0 0 0,00 

Saldo final -63.833,33 -262.222,92 -12.711,16 -338.767,41 

VALOR NET INICIAL 2,65 5.400,62 2.197,73 9.086,42 

VALOR NET FINAL 2,65 1.298,28 0,00 1.300,93 
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EXERCICI ANTERIOR 

  Instal·lacions, 
maquinària i 

utillatge 

Mobiliari i 
equips  proces. 

d’informació 

Altre 
immobilitzat 

material 
T O T A L   

Concepte 

VALOR BRUT:         

Saldo inicial 63.835,98 262.825,62 12.711,16 339.372,76 

Entrades i altes 0 695,58 0 695,58 

Sortides i baixes 0 0 0 0 

Saldo final 63.835,98 263.521,20 12.711,16 340.068,34 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA:         

Saldo inicial -63.391,41 -259.178,97 -11.784,56 -334.354,94 

Dotació de l’exercici -441,92 -1.735,61 -926,60 -3.104,13 

Sortides 0 0 0 0,00 

Saldo final -63.833,33 -260.914,58 -12.711,16 -337.459,07 

VALOR NET INICIAL 444,57 3.646,65 926,60 5.017,82 

VALOR NET FINAL 2,65 2.606,62 0,00 2.609,27 

 

 

b) Diversos 

 

Totes les inversions en immobilitzat material estan situades a Catalunya. 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres. No s’han fet correccions 

valoratives d’elements de l’immobilitzat material.  

 

El valor de cost dels béns de l’immobilitzat material que es troben totalment amortitzats al tancament dels 

exercicis actual i anterior és el següent: 

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Instal·lacions, maquinària i utillatge 63.835,98 55.672,13 

Mobiliari i equips per a processaments d’informació i altres 271.521,60 252.650,95 

T O T A L 335.357,58 308.323,08 

 

La Fundació no ha rebut subvencions de capital per finançar compres d’immobilitzat material.  

 

No hi ha compromisos ferms de compra o venda d’immobilitzats materials, ni existeixen béns utilitzats en 

règim d’arrendament financer. 

 

Tant a l’exercici actual com a l’anterior no hi ha béns de l’immobilitzat material no afectes a les activitats 

de la Fundació. 
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7.-  ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

   

a) Arrendaments financers 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

b) Arrendaments operatius 

 

Al tancament dels períodes actual i anterior, la informació dels arrendaments operatius contractats per la 

Fundació en qualitat d’arrendatària és la següent: 

 
Descripció Exercici actual Exercici anterior 

Pagaments mínims futurs:     

•   Fins a un any 36.042,42 35.635,56 

•   Entre un i cinc anys     

•   Més de cinc anys     

Quotes satisfetes en el període actual 35.685,56 35.731,91 

Quotes rebudes per subarrendament 0 0 

 

8.- ACTIUS FINANCERS 

 

a) Actius financers no corrents 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

b) Actius financers corrents 

 

La classificació per categories i classes dels actius financers corrents és la següent: 

 
EXERCICI ACTUAL 

Classes Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats   i 

altres 
T O T A L 

Categories 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 717.010,12 717.010,12 

T O T A L 0,00 0,00 717.010,12 717.010,12 

 
EXERCICI ANTERIOR 

Classes 
Instruments de 

patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits, 
derivats   i 

altres 
T O T A L 

Categories 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 935.055,29 935.055,29 

T O T A L 0,00 0,00 935.055,29 935.055,29 

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 
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Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 672.010,12 890.055,29 

Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 45.000,00 45.000,00 

Altres crèdits amb Administracions Públiques 8.800,01 19.642,87 

SUBTOTAL 725.810,13 954.698,16 

   Saldos amb les Administracions Públiques -8.800,01 -19.642,87 

TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS 717.010,12 935.055,29 

 

Els 45.000 euros de saldos amb parts vinculades en ambdós exercicis són amb la Universitat Autònoma de 

Barcelona. 

 

El moviment experimentat per l’epígraf d’usuaris i deutors per vendes ha estat: 

 
Concepte Saldo inicial Altes  Baixes Saldo final  

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 890.055,29 629.393,37 -847.438,54 672.010,12 

 

 

I el moviment de 2020 fou: 

 

Concepte Saldo inicial Altes  Baixes Saldo final  

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 817.056,84 601.532,64 -528.534,19 890.055,29 

 

Dins del saldo d’usuaris i deutors per vendes, s’inclouen en l’exercici actual i anterior, 578.567,76 i 795.302,07, 

respectivament corresponents a la part meritada en cada exercici de diferents convenis amb entitats 

públiques i privades que seran cancel·lats dins de l’exercici següent. Entre ells destaquen: 

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

PREV. INGRÉS SITLESS 0,00 108.679,59 

PREV. INGRÉS MARATÓ SANT PAU 15.000,00 15.000,00 

PREV. INGRÉS APTITUDE 189.656,87 313.513,39 

PREV. INGRÉS LOMAPT/APOC 86.591,00 122.128,02 

PREV. INGRÉS DEP.SALUT 11.000,00 27.000,00 

PREV. INGRÉS DEP.SALUT 2019 0,00 10.200,00 

PREV. INGRÉS FUNDACIÓ CONVIURE 12.000,00 12.000,00 

PREV. INGRÉS CATEDRA GESTIÓ SERVEIS 0,00 1.800,00 

PREV. INGRÉS OPTIMAGE 156.033,21 42.000,00 

PREV. INGRÉS TUNSTALL ENTORN 0,00 4.937,66 

PREV.INGRÉS NESTORE 0,00 43.343,00 

PREV. INGRÈS DEP. SALUT CÀTEDRA DIRECCIÓ INSTITUCIONS SANITÀRIES 0,00 1.800,00 

PREV. INGRÉS RECETAS 0,00 21.666,67 

ALTRES DE MENOR IMPORT 108.286,68 71.233,74 

TOTAL 578.567,76 795.302,07 
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“Altres crèdits amb Administracions Públiques” recull, a l’exercici actual i anterior, 8.800 i 19.642,87 euros, 

respectivament, corresponents al saldo pendent de cobrament per una subvenció rebuda del Servei 

d’Ocupació de Catalunya de la convocatòria pels anys 2021-2022 i 2019 respectivament de subvencions 

destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a 

Catalunya. 

 

c) Altres informacions 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han produït correccions per deteriorament d’usuaris i deutors. 

 

En el passat 2020 es va revertir l’import deteriorat en l’anterior 2019 ja que es va recuperar el saldo. A la seva 

vegada, es va considerar com a incobrable un saldo per import de 13.333,33 euros. 

 

A la data de tancament dels exercicis actual i anterior, no hi ha transferències ni cessions d’actius 

financers, ni actius financers cedits en garantia.  

 

 

9.-  FONS PROPIS 

 

a) Moviments de l’exercici  

 

Els moviments que s'han produït durant l'exercici actual en els diferents comptes de fons propis han estat 

els següents: 

 
EXERCICI ACTUAL 

Partides 
Fons    

dotacionals 
Romanent 

Excedents 
negatius 

d’exerc. ant. 

Excedent de  
l’exercici 

Aportacions 
per compensar 

pèrdues 
T O T A L 

Saldo inicial 60.000,00 0,00 -3.356.336,63 -218.648,97 3.384.250,79 -130.734,81 

Aportacions 2021         190.734,81 190.734,81 

Distribució del resultat de 2020 0 0 -218.648,97 218.648,97 0 0,00 

Resultat de l’exercici 2021 0 0 0 -65.013,54 0 -65.013,54 

T O T A L 60.000,00 0,00 -3.574.985,60 -65.013,54 3.574.985,60 -5.013,54 

 
EXERCICI ANTERIOR 

Partides 
Fons    

dotacionals 
Romanent 

Excedents 
negatius 

d’exerc. ant. 

Excedent de  
l’exercici 

Aportacions 
per compensar 

pèrdues 
T O T A L 

Saldo inicial 60.000,00 0,00 -3.384.250,79 27.914,16 3.384.250,79 87.914,16 

Distribució del resultat de 2020 0 0 27.914,16 -27.914,16 0 0,00 

Resultat de l’exercici 2020 0 0 0 -218.648,97 0 -218.648,97 

T O T A L 60.000,00 0,00 -3.356.336,63 -218.648,97 3.384.250,79 -130.734,81 

 

b) Fons dotacionals  
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Els fons dotacionals van ser aportats en efectiu a parts iguals per la Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona i Agrupació Mútua del Comerç i de la Indústria, Mútua d’Assegurances i Reassegurances a Prima 

Fixa, en el moment de la constitució de la Fundació. 

 

c) Aportacions per compensar pèrdues 

  

“Aportacions per compensar pèrdues” fa referència a les aportades per la Fundació Universitat Autònoma 

de Barcelona amb l’objectiu de reposar les pèrdues incorregudes per la Fundació i el saldo d’aquest 

compte iguala l’import del compte “Excedents negatius d’exercicis anteriors”.  

 

 

10.- PASSIUS FINANCERS 

 

a) Passius financers no corrents 

 

Correspon a fiances rebudes per import de 1.870 euros amb venciment 2026. 

 

b) Passius financers corrents 

 

Es detalla tot seguit la distribució per categories i classes dels passius financers corrents: 

 
EXERCICI ACTUAL 

Classes Deutes amb 
entit. de crèdit 

Obligac. i altres 
valors negoc. 

Derivats  
T O T A L 

Categories i altres 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00           587.501,90            587.501,90  

T O T A L 0,00 0,00           587.501,90            587.501,90  

 
EXERCICI ANTERIOR 

Classes Deutes amb 
entit. de crèdit 

Obligac. i altres 
valors negoc. 

Derivats  
T O T A L 

Categories i altres 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00        1.019.322,49         1.019.322,49  

T O T A L 0,00 0,00        1.019.322,49         1.019.322,49  

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Altres deutes             45.553,51                             -    

Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 504.328,77           977.671,53  

Creditors diversos 36.906,36             41.650,96  

Remuneracions pendents 713,26                            -    

Altres deutes amb les Administracions Públiques 40.153,66 61.450,82 

SUBTOTAL 627.655,56 1.080.773,31 

  Saldos amb les Administracions Públiques -40.153,66 -61.450,82 

TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS 587.501,90 1.019.322,49 
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Dels 46 milers d’euros d’altres deutes, 22 milers corresponen a deutes transformables en subvencions 

amb el Servei Català d’Ocupació i els restants 24 milers a deutes amb ens amb els quals s’han realitzat 

projectes que encara no han estat justificats. 

 

“Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini” recull el saldo amb la Fundació Universitat 

Autònoma de Barcelona pel contracte de Cash-pooling per import de 503.726,94 euros a l’exercici actual 

(951.747,13 euros a l’exercici anterior). Es desglossa de la manera següent: 

 

Concepte Exercici actual 
Exercici 
anterior 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 504.328,77 977.671,53 

T O T A L 504.328,77 977.671,53 

 

 

 

“Altres deutes amb Administracions Públiques” es desglossa de la manera següent: 

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Hisenda Pública, creditora per IVA i altres 1.692,12 10.501,67 

Hisenda Pública, creditora per IRPF 25.963,74 28.007,82 

Organismes de la Seguretat Social, creditors 12.497,80 13.662,04 

Organismes de la Seguretat Social, creditors per 
ajornaments de l'exercici 2020 

0,00 9.279,46 

T O T A L 40.153,66 61.450,99 

 

En el passat 2020, la fundació va sol·licitar ajornament de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques, 

primer trimestre 2020 per import de 21.175,92 euros i Seguretat Social dels mesos abril i maig per quantia 

de 24.719,58 euros. D’aquests ajornaments, a data 31 de desembre de 2020 restaven per pagar 9.279,46 

de l’ajornament de Seguretat Social. Han estat abonats en el transcurs de l’exercici 2021. Al mateix en 

2021 la fundació ha sol·licitat ajornament de l’IRPF del primer trimestre el qual ha estat abonat en data 

octubre de 2021. Ha comportat uns interessos de 129 euros. 

 

 

11.- PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI (PASSIU) 

 
Els saldos dels dos exercicis també inclouen ingressos de projectes i convenis, cobrats i pendents de 

meritar al tancament de l’exercici. 
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12.-  SITUACIÓ FISCAL 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 

  

La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre establert a la Llei 

49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al 

mecenatge.  

 

D’acord amb aquest règim, totes les rendes de la Fundació estan exemptes de l’Impost sobre Societats a 

excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per la normativa 

tributària i de les derivades de les explotacions declarades exemptes però no incloses al seu objecte 

fundacional o finalitat específica.  

 

El detall de les activitats desenvolupades durant l’exercici actual considerades exemptes, amb menció de 

l’article de la Llei 49/2002 que empara l’exempció, és el següent: 

 

 

 

Activitat 
Article que recull 

l’exempció 

Donatius i convenis de col·laboració empresarial 6.1er 

Ingressos del patrimoni mobiliari i rendiments de les 
inversions financeres 

6.2on 

Investigació i desenvolupament tecnològic 7.3er 

Organització de cursos, exposicions, conferencies,... 7.8è 

Edició i publicació de llibres, revistes, material 
audiovisual i material multimèdia 

7.9è 

Biblioteca i centre de documentació 7.4 art 

Docència 7.7è 

 

 

 

b) Identificació dels ingressos, despeses i inversions per activitat 

 

Als efectes de la taula següent de rendes exemptes i no exemptes, les despeses de la Fundació que són 

directament assignables a una activitat concreta s’apliquen íntegrament al compte de resultats analític 

d’aquesta activitat, mentre que les despeses generals s’imputen en funció del volum d’ingressos de les 

diverses activitats. Els convenis de col·laboració empresarial sufraguen despeses de les activitats exemptes. 
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EXERCICI ACTUAL 

Concepte 
Convenis de 
col·laboració 
empresarial 

Donacions 
Organització 
de cursos i 

publicacions 

Recerca i 
desenvolu-

pament 
Biblioteca 

TOTAL 
ACTIVITATS 
EXEMPTES 

Consultoria 
TOTAL 

ACTIVIT. NO 
EXEMPTES 

TOTAL 
ACTIVITATS 

Import net de la xifra de negocis  437.777,92 50.000,00 82.412,49 122.784,18 150.717,61 843.692,20 68.787,04 68.787,04 912.479,24 

Ajuts concedits i altres despeses            0,00   0,00 0,00 

Altres ingressos de les activitats      134,35 1.909,27 213,77 2.257,39 420,73 420,73 2.678,12 

Despeses de personal      -11.793,84 -394.557,41 -122.745,73 -529.096,98 -108.843,88 -108.843,88 -637.940,86 

Altres despeses d’explotació i 
aprovisionaments 

    -77.335,78 -194.022,98 -38.295,86 -309.654,62 -31.267,36 -31.267,36 -340.921,98 

Amortització de l’immobilitzat      -18,86 -631,04 -484,36 -1.134,26 -174,08 -174,08 -1.308,34 

Subvencions donacions i llegats 
traspassats al resultat  

          0,00   0,00 0,00 

Excés de provisions           0,00   0,00 0,00 

Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat  

          0,00   0,00 0,00 

Altres resultats          0,28 0,28   0,00 0,28 

Ingressos financers            0,00   0,00 0,00 

Despeses financeres            0,00   0,00 0,00 

RESULTAT 437.777,92 50.000,00 -6.601,64 -464.517,98 -10.594,29 6.064,01 -71.077,55 -71.077,55 -65.013,54 
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EXERCICI ANTERIOR 

Concepte 
Convenis de 
col·laboració 
empresarial 

Donacions 
Organització 
de cursos i 

publicacions 

Recerca i 
desenvolu-

pament 
Biblioteca 

TOTAL 
ACTIVITATS 
EXEMPTES 

Consultoria 
TOTAL 

ACTIVIT. NO 
EXEMPTES 

TOTAL 
ACTIVITATS 

Import net de la xifra de negocis  321.619,15 50.000,00 81.461,49 146.081,45 151.204,02 750.366,11 11.202,00 11.202,00 761.568,11 

Ajuts concedits i altres despeses            0,00   0,00 0,00 

Altres ingressos de les activitats      124,33 1.831,65 191,65 2.147,63 406,01 406,01 2.553,64 

Despeses de personal      -11.630,95 -412.539,42 
-

124.424,19 
-548.594,56 -109.416,72 -109.416,72 -658.011,28 

Altres despeses d’explotació i 
aprovisionaments 

    -107.084,42 -163.827,93 -38.145,20 -309.057,55 -31.325,11 -31.325,11 -340.382,66 

Amortització de l’immobilitzat      -48,31 -1.713,43 -887,94 -2.649,68 -454,45 -454,45 -3.104,13 

Subvencions donacions i llegats 
traspassats al resultat  

          0,00   0,00 0,00 

Excés de provisions           0,00   0,00 0,00 

Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat  

          0,00   0,00 0,00 

Altres resultats      12,37 438,86 18.159,72 18.610,95 116,40 116,40 18.727,35 

Ingressos financers            0,00   0,00 0,00 

Despeses financeres            0,00   0,00 0,00 

RESULTAT 321.619,15 50.000,00 -37.165,49 -429.728,82 6.098,06 -89.177,10 -129.471,87 -129.471,87 -218.648,97 

 

Totes les inversions realitzades durant els exercicis actual i anterior corresponen a activitats exemptes. 

 

c) Conciliació del resultat comptable i fiscal 

 

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de Societats és: 

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Resultat comptable abans d’impostos -65.013,54 -218.648,97 

Rendes exemptes -6.064,01 89.177,10 

Resultat no exempt ajustat (base imposable) -71.077,55 -129.471,87 

Base imposable 0 0 

Quota al 10% 0 0 

Retencions i pagaments a compte 0 0 

Impost sobre Societats a pagar (retornar) 0 0 

 

d) Deduccions i  altres crèdits impositius pendents 

 

A la data de tancament de l’exercici actual les bases imposables negatives de l’Impost sobre Societats 

pendents de compensar són les següents: 
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Exercici de 
generació 

Import 

Exercici 2000 468.826,91 

Exercici 2001 322.100,20 

Exercici 2002 165.674,99 

Exercici 2005 8.706,37 

Exercici 2006 44.878,70 

Exercici 2007 18.909,75 

Exercici 2008 32.203,73 

Exercici 2009 46.436,30 

Exercici 2010 241.130,81 

Exercici 2011 189.127,08 

Exercici 2012 309.233,52 

Exercici 2013 295.420,63 

Exercici 2014 260.701,81 

Exercici 2015 109.873,89 

Exercici 2016 27.681,61 

Exercici 2017 32.393,07 

Exercici 2018 61.315,58 

Exercici 2019 81.179,75 

Exercici 2020 129.471,87 

Exercici 2021 77.077,55 

T O T A L 2.916.344,12 

 

e) Altres 

 

A la data de tancament de l’exercici actual, la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els 

exercicis 2018 a 2021 per a tots els impostos que li són aplicables, excepte pel que fa a l’Impost sobre 

Societats, en el qual té oberts a inspecció els exercicis 2017 a 2020. Ateses les diferents interpretacions 

possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a la Fundació passius addicionals com a resultat 

de futures inspeccions fiscals. En tot cas, la Direcció de la Fundació estima que aquests passius, si s’arribessin 

a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals. 

 

f) Informació fiscal sobre fusions 

 

Segons s’ha indicat anteriorment, durant l’exercici 2014 la Fundació va absorbir a les entitats del grup, 

FBJL i FDR. La informació sobre aquesta fusió que requereix l’article 86 de la vigent llei de l’Impost de 

Societats es troba ens els comptes anuals de 2014. 
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13.- INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han produït despeses derivades del funcionament dels òrgans de 

govern de la Fundació. 

 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

 

Vegeu al punt 1.c) anterior. 

 

c) Despeses de personal 

 

El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el següent: 

 

     Partides Exercici actual Exercici anterior 

Sous i salaris 494.248,11 505.612,53 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 139.585,39 148.320,67 

Altres despeses socials 4.107,36 4.078,08 

T O T A L 637.940,86 658.011,28 

 

d) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

S’exposa tot seguit el detall dels ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions dels exercicis 

actual i anterior:  
 

Entitat Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya Subvenció              30.000,00               25.000,00  

Ajuntament de Barcelona Subvenció                 3.500,00               12.000,00  

Comissió Europea - Erasmus+ Col·laboració activitats de la Fundació              11.627,50               23.500,00  

Fundació bancària "La Caixa" Col·laboració activitats de la Fundació                 2.702,00               24.318,00  

Beca Carlos III Subvenció              11.696,67                              -    

Comissió Europea Col·laboració activitats de la Fundació            157.074,60               73.645,99  

Comissió Europea - Interreg POCTEFA (Aptitude, 
Optimage) 

Col·laboració activitats de la Fundació            166.430,15             101.010,00  

Fundación Grünenthal Subvenció                   4.500,00  

Servei d’Ocupació de Catalunya Col·laboració activitats de la Fundació              22.446,49               30.009,28  

Diputació de Barcelona Col·laboració activitats de la Fundació                   5.500,00  

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona Col·laboració activitats de la Fundació              32.300,51               22.135,88  

T O T A L              437.777,92             321.619,15  

 

Els ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions estan registrats en base al criteri de la meritació 

de l’ingrés. Les col·laboracions són afectes a l’objecte fundacional. 



39 

FUNDACIÓ SALUT I ENVELLIMENT UAB 
(N.I.F.: G-63202171) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual finalitzat el 31 de desembre de 2021 
 
 

    

 
 
 

 

 

  

 

e) Donacions 

 

S’exposa tot seguit el detall de les donacions dels dos darrers exercicis: 

 
Entitat Exercici actual Exercici anterior 

Banc de sang i de teixits 30.000,00              30.000,00  

Fundació Conviure 12.000,00              12.000,00  

Inverfiatc 8.000,00                 8.000,00  

T O T A L 50.000,00              50.000,00  

 

f) Altres resultats 

 

El saldo d’”Altres resultats” de l’exercici anterior es deuen principalment a cobraments de saldos donats de 

baixa en l’exercici 2013 i creditors varis. Les despeses de 2021 es deuen bàsicament a regularitzacions de 

saldos de 2019 i els ingressos a regularitzacions de saldos de caixa: 

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Saldos deutors -6.452,40 0,00 

Saldos creditors 0,28 700,00 

T O T A L -6.452,12 700,00 

 

g) Transaccions realitzades en moneda estrangera 

 

La Fundació no ha realitzat cap transacció en moneda diferent a l’euro. 

 

 

14.- COMBINACIONS DE NEGOCIS 

 

Segons s’ha indicat amb anterioritat, durant l’exercici 2014 la Fundació va absorbir a les entitats del grup, 

FBJL i FDR. La informació requerida sobre aquesta combinació de negocis es troba als comptes anuals de 

l’exercici 2014. 
 
 

15.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 

 

 

Els fons dotacionals han estat aportats majoritàriament en efectiu monetari i no és possible indicar-ne la seva 

localització concreta a les diverses partides de l’actiu.  
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b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 5/2001 de la Generalitat 

de Catalunya, de 2 de maig, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense 

afany de lucre, és el que s’exposa tot seguit: 

 
Concepte Import 

Determinació de la base del càlcul:   

- Total ingressos de l’exercici actual 915.157,64 

- Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la dotació que mantenen el caràcter de dotació   

- Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos -228.515,36 

Base de càlcul 686.642,28 

    

Despeses de l’exercici en compliment de les finalitats fundacionals 751.655,82 

Total aplicacions de l’exercici 751.655,82 

% aplicat a finalitats fundacionals 100% 

    

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 0 

 

S’han considerat necessàries per a l’obtenció dels ingressos aquelles despeses que per la seva naturalesa no 

es poden considerar directament aplicables a la finalitat fundacional. 

 

Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals: 

 

Any 
Proposat     Import pendent 

de destinar-hi % Import 2018 2019 2020 2021 

2018 100% 1.285.622,68 1285622,683 0 0   0 

2019 99% 831.939,57 0,00 831.939,57 0   0 

2020 100% 832.201,88 0,00 0,00 832.202   0 

2021 100% 751.655,82 0 0   751.656 0 

 

Un cop aplicat més del 70% dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals, en base a la Llei 5/2001 de la 

Generalitat de Catalunya, de 2 de maig, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les 

entitats sense afany de lucre, es proposa aplicar l’excedent negatiu de l’exercici segons s’exposa a la nota 3 

de la memòria. 

 

c) Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats 

 

Al quadre del punt 12.b) anterior es poden veure les despeses de l’exercici en compliment de les finalitats 

fundacionals. 
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d) Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució 

 

D’acord amb l’article 33 dels estatuts de la Fundació, la dissolució de la Fundació determina la cessió global 

dels seus actius i passius o l’haver resultant de la seva liquidació a la Universitat Autònoma de Barcelona 

perquè els reverteixi en benefici de l’ensenyament universitari públic de Catalunya. 

 

 

16.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

Fins a la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici actual, no s’ha produït cap esdeveniment que 

els pugi modificar 

 

 

17.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

El detall de les operacions de l’exercici amb entitats vinculades és el següent: 

 

EXERCICI ACTUAL 

Entitat Serveis rebuts Serveis prestats 

Universitat Autònoma de Barcelona 27.124,12 153.719,00 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 173.011,67 2.015,86 

T O T A L 200.135,79 155.734,86 

 
EXERCICI ANTERIOR 

Entitat Serveis rebuts Serveis prestats 

Universitat Autònoma de Barcelona 29.676,67 186.395,93 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 182.804,18 65.244,45 

T O T A L 212.480,85 251.640,38 

 

El detall dels saldos al tancament amb entitats vinculades es detalla a les notes 8 i 10. 

 

 

18.- ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. «Deure 

d’informació» de la Llei estatal 15/2010 de 5 de juliol 
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D’acord amb la Resolució de 29 de gener de 2016 del “Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas”, la 

informació del període mitjà de pagament a proveïdors en operacions comercials en els exercicis actual i 

anterior és la següent:  

 
Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Període mitjà de pagament a proveïdors (dies) 13,86 42,26 

 

b) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el decurs de l’exercici, distribuït per categories, ha estat el següent: 

 
EXERCICI ACTUAL  

Categoria Homes Dones 

Administració i direcció 1 1 

Altre personal  6 7 

T O T A L 7 8 

 
EXERCICI ANTERIOR  

Categoria Homes Dones 

Administració i direcció 5 8 

Altre personal  1 2 

T O T A L 6 10 

 

c) Remuneracions, compensacions de despeses i acompte dels Patrons i personal d’alta direcció 

 

Els membres del Patronat no perceben cap mena de remuneració pel seu càrrec. Al tancament de l’exercici 

actual no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat. El personal d’alta direcció ha rebut 83.701,20 

euros més 1.060,26 euros de retribució en espècie en l’exercici actual (83.501,4 euros més 1.167,17 euros de 

retribució en espècie en l’exercici anterior). 

 

d) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 

 

En data 4-3-21 es nomena Josep Vendrell Roca patró de la fundació en substitució de Carles Gisper Pellicer i 

Maria Espadalé Reballí en substitució de Montserrat Balagueró Baró. 

 

e) Operacions autoritzades pel Protectorat durant l’exercici 

 

No hi ha operacions específiques autoritzades pel Protectorat. 
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f) Honoraris d’auditoria 

 

Els honoraris per l’auditoria dels comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici actual i I’anterior 

són de 3.600,00 euros i 1.815 euros d’altres serveis. 

 

g) Presa de decisions 

 

Segons indica els seus estatuts, la UAB nomena a la majoria dels patrons de la Fundació. La UAB d’acord amb 

l’establert amb la llei de finances de la Generalitat de Catalunya, ha de transmetre els seus comptes anuals a 

la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, i a la seva vegada, els publica en el seu portal de 

transparència d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència. 

 

h) Consideració de mitjà propi 

 

D’acord amb l’establert en l’article 4 dels estatuts, la fundació té consideració de mitjà propi i servei tècnic de 

la UAB d’acord amb el règim que preveia el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 

s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, vigent fins el passat 9 de març de 2018. 

 

Atenent les modificacions introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

(transposició de les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 

de 2014), a data actual s’està avaluant el compliment efectiu dels nous requeriments i requisits per poder 

ostentar la condició de mitjà propi de la UAB.  

 

En funció de les conclusions obtingudes, el patronat procedirà a modificar els estatuts de la Fundació, així 

com, si fos el cas, establir les fórmules de col·laboració amb la UAB que s’adeqüin al nou marc legal. 
 
 
19.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

a) Ingressos i despeses per tipus d’activitat i centres de treball 

 

Els ingressos per tipus d’activitat es detallen al punt 12.b) anterior. 

 

b) Ingressos per mercat geogràfic 

 

Tots els ingressos s’han realitzat a Catalunya. 
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Comptes anuals composats de 44 fulls, que es formulen a Barcelona, a 9 de juny de 2022 
 

 

 

 

 

 
           ____________________________      ___________________________ 
                          Maria Rosa Català      Francisco Javier Lafuente Sancho 
                  (Secretària)         (President) 


