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INFORME D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMÈS PER UN AUDITOR INDEPENDENT 
 

 
 
Al Patronat de la  
Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut 
 
 
Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (la 
Fundació), que comprenen el balanç a 30 de juny de 2022, el compte de resultats, l’estat de canvis 
en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria corresponents a l’exercici finalitzat en 
aquesta data. 
 
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 30 de juny de 2022, així 
com dels seus resultats i fluxos d’efectiu corresponents a l’exercici finalitzat en aquesta data, de 
conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació (que s’identifica 
a la nota 2 de la memòria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin 
continguts. 
 
Fonament de l’opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat 
d’auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d’acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de l’auditor en relació amb 
l’auditoria dels comptes anuals del nostre informe. 
 
Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d’ètica, inclosos els 
d’independència, que són aplicables a la nostra auditoria dels comptes anuals a Espanya segons 
allò que exigeix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. En aquest sentit, no 
hem prestat serveis diferents dels de l’auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstàncies que, d’acord amb allò que estableix l’esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessària independència de manera que s’hagi vist compromesa. 
 
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada per a la nostra opinió. 
 
Aspectes més rellevants de l’auditoria 

Els aspectes més rellevants de l’auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, han 
estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius en la nostra auditoria dels 
comptes anuals del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la nostra 
auditoria dels comptes anuals en el seu conjunt, i en la formació de la nostra opinió sobre 
aquestes, i no expressem una opinió per separat sobre aquests riscos. 
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Aspecte rellevant Procediments aplicats 
 
Ingressos de docència (nota 26 de la memòria) 
 
La fundació finança les seves activitats 
fonamentalment amb els ingressos generats 
per la seva activitat de docència, els quals han 
estat considerats com aspecte rellevant 
d’auditoria, tant en la seva adequada 
imputació temporal com pel compliment de la 
normativa interna reguladora a la qual està 
subjecte en relació amb els preus, beques i 
ajuts així com al sistema de pagament i 
descomptes aplicats. 
 

 
Els nostres procediments d’auditoria per 
tractar aquesta qüestió, han estat entre 
d’altres, la comprensió i avaluació dels 
sistemes de control intern dissenyats per la 
Direcció, la verificació de la concordança entre 
els sistemes comptables i de gestió acadèmica 
així com el seu registre en funció del 
meritament del curs acadèmic al qual fan 
referència.  
 
Addicionalment, s’han realitzat proves de 
raonabilitat global i de detall a l’efecte de 
verificar l’adequat registre comptable. 

 
 
Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals 

El Patronat és responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la Fundació, de conformitat 
amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, i del control intern 
que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció 
material, a causa de frau o error. 

En la preparació dels comptes anuals, el patronat és responsable de la valoració de la capacitat 
de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les 
qüestions relacionades amb l’entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d’entitat 
en funcionament excepte si el Patronat té la intenció de liquidar la Fundació o de cessar les seves 
operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 
 
Responsabilitats de l’auditor en relació amb l’auditoria dels comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt 
estan lliures d’incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d’auditoria que 
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat, però no garanteix que una 
auditoria realitzada de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria vigent 
a Espanya sempre detecti una incorrecció material quan existeixi. Les incorreccions poden tenir 
lloc per frau o error i es consideren materials si, individualment o de forma agregada, es pot 
preveure raonablement que influeixen  en les decisions econòmiques que els usuaris prenen 
basant-se en els comptes anuals. 
 
Com a part d’una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria 
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d’escepticisme professional durant tota l’auditoria. També: 
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• Identifiquem i valorem els riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, a causa de 
frau o error, dissenyem i apliquem procediments d’auditoria per respondre a aquests riscos 
i obtenim evidència d’auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per a la 
nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més elevat 
que en el cas d’una incorrecció material a causa d’error, ja que el frau pot implicar col·lusió, 
falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament errònies, o l’elusió del 
control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a l’auditoria amb la finalitat de 
dissenyar procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i 
no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s’apliquen són adequades i la raonabilitat de les 
estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi comptable 
d’entitat en funcionament i, basant-nos en l’evidència d’auditoria obtinguda, concloem 
sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que 
poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com a 
entitat en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix que 
cridem l’atenció en el nostre informe d’auditoria sobre la corresponent informació revelada 
en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que expressem una 
opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en l’evidència d’auditoria obtinguda 
fins a la data del nostre informe d’auditoria. No obstant això, fets o condicions futurs poden 
ser la causa que la Fundació deixi de ser una entitat en funcionament. 

• Avaluem la presentació global, l’estructura i el contingut dels comptes anuals, inclosa la 
informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets subjacents 
de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb el Patronat de l’entitat en relació amb, entre altres qüestions, l’abast i el 
moment de realització de l’auditoria planificats i les troballes significatives de l’auditoria, així com 
qualsevol deficiència significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de l’auditoria. 
 
Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Patronat de l’entitat, determinem les 
que han estat de la major significativitat en l’auditoria dels comptes anuals del període actual i 
que són, en conseqüència, els riscos considerats més significatius. 
 
Descrivim aquests riscos en el nostre informe d’auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentàries prohibeixin  revelar públicament la qüestió. 
 

Barcelona, 5 de desembre de 2022 
Faura-Casas, Auditors Consultors, S.L. 
Núm. ROAC S0206 
 

"Aquest informe es correspon amb el segell distintiu 
núm. 20/22/16356 emès pel Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya". 

 
 
Pere Ruiz Espinós 
Núm. ROAC 15844 
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 DE JUNY DE 2022  I A 30 DE JUNY DE 2021  (en Euros) 

 
 

ACTIU Nota Exercici  
2021/22 

Exercici  
2020/21 

          

A)  ACTIU NO CORRENT   2.240.145,83  1.740.134,36  

I. Immobilitzat intangible 8 70,18  233,68  
5. Aplicacions informàtiques   70,18  233,68  
II. Immobilitzat material 5 1.544.288,63  1.426.619,84  
2. Construccions   752.924,31  768.824,96  
3. Instal·lacions tècniques   25.223,08  7.927,77  
4. Maquinària   167.473,36  141.496,04  
5. Altres instal·lacions i utillatge   135.120,63  54.218,78  
6. Mobiliari   402.846,08  356.067,65  

7. Equips per a processaments d'informació   57.239,84  93.850,69  
9. Altre immobilitzat   3.461,33  4.233,95  

VI. Inversions financeres a llarg termini 10.1.1 695.787,02  313.280,84  
2. Crèdits a tercers   106.350,00  0,00  
4. Derivats   3.858,55  0,00  
5. Altres actius financers    585.578,47  313.280,84  

B) ACTIU CORRENT   1.811.605,21  1.854.933,90  

II. Existències 11 3.355,23  3.279,18  
6. Acomptes   3.355,23  3.279,18  

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

10.1.1 226.034,85  144.310,88  

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis   46.444,15  66.036,30  

3. Patrocinadors   44.272,26  69.247,50  

5. Personal   12.181,21  1.353,20  

7. Altres crèdits amb Administracions Públiques   123.137,23  7.673,88  
V. Inversions financeres a curt termini 10.1.1 7.650,00  7.500,00  
5. Altres actius financers    7.650,00  7.500,00  

VI. Periodificacions a curt termini 16.15 174.791,49  143.695,06  
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   1.399.773,64  1.556.148,78  

1. Tresoreria   1.399.773,64  1.556.148,78  

  TOTAL ACTIU (A + B)   4.051.751,04  3.595.068,26  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
BALANÇ DE SITUACIÓ A 30 DE JUNY DE 2022  I A 30 DE JUNY DE 2021  (en Euros) 

 
 

PASSIU Nota Exercici  
2021/22 

Exercici  
2020/21 

          

A) PATRIMONI NET   2.746.020,15  1.672.322,20  

A-
1) Fons Propis 13 2.362.392,08  1.426.398,67  

I. Fons dotacionals o fons socials   33.800,00  33.800,00  
1. Fons dotacionals o fons socials   33.800,00  33.800,00  

IV. Excedents d'exercicis anteriors   1.392.598,67  167.162,50  
1. Romanent   1.392.598,67  167.162,50  

VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 3 935.993,41  1.225.436,17  
A-
2) Ajustaments per canvis de valor 10.1.2 3.858,55  (5.531,36) 

II Operacions de cobertura   3.858,55  (5.531,36) 
A-
3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14 379.769,52  251.454,89  

2. Donacions i llegats de capital   98.030,60  145.747,40  
3. Altres subvencions, donacions i llegats   281.738,92  105.707,49  

B) PASSIU NO CORRENT    250.000,00  455.531,36  

II. Deutes a llarg termini 10.1.2 250.000,00  455.531,36  
1. Deutes amb entitats de crèdit   250.000,00  450.000,00  

3. Altres passius financers   0,00  5.531,36  

C) PASSIU CORRENT   1.055.730,89  1.467.214,70  

III. Deutes a curt termini 10.1.2 237.620,25  322.570,98  
1. Deutes amb entitats de crèdit   203.450,59  204.691,68  
3. Altres passius financers   34.169,66  117.879,30  
V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 10.1.2 700.720,64  1.008.358,81  
1. Proveïdors   132.890,43  171.103,12  
2. Proveïdors, entitats del grup i associades   124.954,51  454.750,74  
3. Creditors varis   47.559,96  47.710,69  
4. Personal  (remuneracions pendents de pagament)   300.338,25  204.284,34  
6. Altres deutes amb les Administracions Públiques   94.977,49  130.509,92  

VI. Periodificacions a curt termini 16.15 117.390,00  136.284,91  

  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)    4.051.751,04  3.595.068,26  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI 2021/22 I DE L’EXERCICI 2020/21 (en Euros) 
 

 
 

  COMPTE DE RESULTATS Nota Saldo a 
30/06/2022 

Saldo a 
30/06/2021 

          
1 Ingressos per les activitats   6.656.761,26  5.568.120,57  
b) Prestació de serveis 16.14 6.506.456,07  5.450.985,79  
e) Subvencions oficials a les activitats 16.12 7.938,74  2.023,02  
f) Donacions i altres ingressos per a activitats 16.12 64.213,00  83.290,00  

g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de 
l'exercici 16.12 78.153,45  31.821,76  

2. Ajuts concedits i altres despeses   (622.704,98) (304.448,85) 
a) Ajuts concedits 16.2 (269.899,00) (3.000,00) 

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 
l'òrgan de govern 16.2 (352.805,98) (301.448,85) 

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació   0,00  0,00  
4. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu   0,00  0,00  

5. Aprovisionaments 16.3 (378.974,29) (358.969,05) 

b) Consum de primeres matèries i altres matèries consumibles   (116.766,72) (65.767,59) 
c) Treballs realitzats per altres entitats   (262.207,57) (293.201,46) 
6. Altres ingressos de les activitats 16.10 41.849,19  61.601,81  
c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   41.849,19  61.601,81  
7. Despeses de personal   (3.292.604,09) (2.408.566,60) 
a) Sous, salaris i assimilats   (2.035.533,01) (1.521.720,98) 
b) Càrregues socials 16.5 (1.257.071,08) (886.845,62) 
8. Altres despeses d'explotació   (1.369.840,18) (1.229.323,00) 
a) Serveis exteriors 16.4 (1.365.601,10) (1.208.566,09) 

a.2) Arrendaments i cànons   (262.965,72) (225.884,08) 
a.3) Reparacions i conservació   (229.404,60) (181.301,23) 
a.4) Serveis professionals independents   (89.951,33) (85.888,65) 
a.5) Transports   (2.025,44) (812,61) 
a.6) Primes d'assegurances   (46.896,18) (30.077,62) 
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   (9.183,84) (9.959,96) 
a.9) Subministraments   (77.017,68) (74.181,03) 
a.10) Altres serveis   (648.156,31) (600.460,91) 

b) Tributs 16.8 (1.517,38) (986,25) 
d) Altres despeses de gestió corrent 16.16 (2.721,70) (19.770,66) 
9. Amortització de l'immobilitzat 16.7 (168.127,22) (138.485,02) 

10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat   47.716,80  47.612,88  
11. Excés de provisions   0,00  0,00  
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat   0,00  0,00  
13. Altres resultats 16.13 36.473,93  7.696,89  

A.1) RESULTAT D' EXPLOTACIÓ 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)   950.550,42  1.245.239,63  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
COMPTE DE RESULTATS DE L’EXERCICI 2021/22 I DE L’EXERCICI 2020/21 (en Euros) 

 
 
 
 

  COMPTE DE RESULTATS   Saldo a 
30/06/2022 

Saldo a 
30/06/2021 

14. Ingressos financers   0,00  0,00  
15. Despeses financeres 16.9 (11.750,00) (16.260,58) 
b) Per deutes amb tercers   (11.750,00) (16.260,58) 
16. Variació de valor raonable en instruments financers   (2.807,01) (3.542,88) 
a) Cartera de negociació i altres   (2.807,01) (3.542,88) 
17. Diferències de canvi   0,00  0,00  
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers   0,00  0,00  

A.2) RESULTAT FINANCER (14 + 15 + 16+ 17 + 18)   (14.557,01) (19.803,46) 
          

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   935.993,41  1.225.436,17  
          

19. Impostos sobre beneficis   0,00  0,00  
          

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.3 + 19)   935.993,41  1.225.436,17  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2021/2022 i 2020/2021 
 

A ) ESTAT D’ INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ACABATS EL 30 
DE JUNY DE 2022  I 30 DE JUNY DE 2021 
 
 

 
 

    
Nota Exercici  

2021/22 
Exercici  
2020/21 

A) RESULTAT DEL COMPTE DE RESULTATS  935.993,41 1.225.436,17 

          

  
INGRESSOS I DESPESES IMPUTADES DIRECTAMENT EN 
EL PATRIMONI NET     

  

          
I. Per valoració d'instruments financers       
1. Actius financers disponibles per a la venda       
2. Altes ingressos/ despeses       
II. Per Cobertures de fluxos d'efectiu       
III. Subvencions, donacions i llegats rebuts   259.397,26 135.529,25 
IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments       
V. Efecte impositiu       

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

259.397,26  135.529,25  

         
 TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS       
         

VII. Per valoració d'instruments financers       
1. Actius financers disponibles per a la venda       
2. Altres ingressos / despeses       

VIII. Per cobertura de fluxos d'efectiu       
IX. Subvencions, donacions i llegats rebuts   (131.082,63) (77.639,97) 
X Efecte impositiu       

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X)   (131.082,63) (77.639,97) 

         

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

  

 
1.064.308,04  

 
1.283.325,45  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2021/2022 i 2020/2021 
 

 
B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT ALS EXERCICIS 2021/2022 i 2020/2021 
 
 
 
  

Fons 
dotacionals 

Excedents 
exercicis 
anteriors 

Excedent de 
l'exercici 

Ajustaments 
per canvi de 

valor 

Subv. 
Donacions i 

llegats 
rebuts 

Total   

  

A) SALDO FINAL A 
30/06/2020 33.800,00  (221.985,33) 389.147,83  (8.760,14) 193.565,61  385.767,97  

I. Ajustaments per canvis de 
criteri del curs 2019/20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

II.  Ajustaments per errors de 
l'exercici 2019/20 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

B) SALDO AJUSTAT A 
INICI 01/07/20 33.800,00  (221.985,33) 389.147,83  (8.760,14) 193.565,61  385.767,97  

II. Total ingressos i despeses 
reconeguts  0,00  0,00  1.225.436,17  0,00  57.889,28  1.283.325,45  

IV Altres variacions del 
patrimoni net 0,00  389.147,83  (389.147,83) 3.228,78  0,00  3.228,78  

C) SALDO FINAL A 
30/06/2021 33.800,00  167.162,50  1.225.436,17  (5.531,36) 251.454,89  1.672.322,20  

I. Ajustaments per canvis de 
criteri del curs 2020/21 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

II.  Ajustaments per errors de 
l'exercici 2020/21 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

D) SALDO AJUSTAT A 
INICI 01/07/21 33.800,00  167.162,50  1.225.436,17  (5.531,36) 251.454,89  1.672.322,20  

II. Total ingressos i despeses 
reconeguts 0,00  0,00  935.993,41  0,00  128.314,63  1.064.308,04  

IV Altres variacions del 
patrimoni net 0,00  1.225.436,17  (1.225.436,17) 9.389,91  0,00  9.389,91  

E) SALDO FINAL A 
30/06/2022 33.800,00  1.392.598,67  935.993,41  3.858,55  379.769,52  2.746.020,15  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 
ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU EN ELS EXERCICIS 2021/2022 i 2020/2021 

 
 

A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 30/6/2022 30/6/2021 

1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 935.993,41  1.225.436,17  

2. Ajustaments del resultat 51.601,60  80.853,84  
a) Amortització de l'immobilitzat (+) 168.127,22  138.485,02  
d) Subvencions traspassades (-) (131.082,63) (77.434,64) 
h) Despeses financeres (+) 14.557,01  19.803,46  

3. Canvis al capital corrent (824.287,21) 81.751,12  
a) Existències (+/-) (76,05) (1.044,31) 
b) Deutors i altres comptes per cobrar (+/-) (81.723,97) 56.781,18  
c) Altres actius corrents (+/-) (31.246,43) 195.593,23  
d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) (313.698,22) 309.571,47  
e) Altres passius corrents (+/-) (18.894,91) (307.106,15) 
f) Altres actius i passius no corrents (+/-) (378.647,63) (172.044,30) 

4. Altres fluxos efectius de les activitats d'explotació (15.798,10) (20.422,05) 

a) Pagaments d'interessos (-) (15.798,10) (20.422,05) 

5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (1 + 2 + 3 + 4) 147.509,70  1.367.619,08  

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

6. Pagament per inversions (-) (363.282,10) (224.019,06) 
c) Immobilitzat material (363.282,10) (216.840,06) 
f) Altres actius financers 0,00  (7.179,00) 

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió  (6 ) (363.282,10) (224.019,06) 

C)  FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT     

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 259.397,26  135.529,25  

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 259.397,26  135.529,25  

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer (200.000,00) (200.000,00) 
b) Devolució i amortització de (200.000,00) (200.000,00) 
1. Deutes amb entitats de crèdit (-) (200.000,00) (200.000,00) 

12. Fluxos efectius de les activitats de finançament (9 + 10 ) 59.397,26  (64.470,75) 

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (5 + 8 + 
12) (156.375,14) 1.079.129,27  

  Efectiu o equivalents  a l'inici de l'exercici 1.556.148,78  477.019,51  
  Efectiu o equivalents al final de l'exercici. 1.399.773,64  1.556.148,78  
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FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS EN CIÈNCIES DE LA SALUT 

 
 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI ANUAL FINALITZAT A 30 DE JUNY DE 2022 
 

 
 

1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut és una Fundació Privada, amb 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta 
fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat 
de Catalunya amb el número 2945. 
  
L’article cinquè dels estatuts de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, 
Fundació Privada, estableix que la Fundació té per objecte: 

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

universitaris i estudis superiors en l’àmbit de les Ciències de la Salut. 
 

b. Dur a terme tasques de formació de postgraduats i de recerca científica i cultural en 
l’àmbit de les Ciències de la Salut, mitjançant l’organització de cursos, seminaris, 
simposis i congressos i la provisió de fons bibliogràfics, documentals, audiovisuals i 
digitals.  

 
c. Impulsar la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit de les Ciències de la 

Salut, directament o per mitjà de la concertació amb altres universitats, institucions, 
empreses i persones externes. 

 
d. Editar i difondre publicacions bibliogràfiques, audiovisuals i digitals i realitzar 

produccions de disseny gràfic, amb finalitats pedagògiques, culturals, científiques, 
econòmiques i tecnològiques. 

 
e. Concedir premis, beques i ajuts de tota mena per a estudis i treballs relacionats amb les 

activitats que li són pròpies. 
 

La Fundació es va constituir a 16 de gener de 2015. 
 
L’inici de les activitats acadèmiques de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut 
va ser en el curs 2017/18 amb la impartició del primer curs del Grau en Medicina.  Aquest curs 
2021/22 s’ha iniciat el cinquè curs del grau. 
 
La representació, el govern i l’administració de la Fundació correspon al Patronat, el qual vetllarà 
per l’estricte compliment de les obligacions fundacionals. L’exercici d’aquestes facultats es 
realitzarà d’acord amb el que estableix la llei.  
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Durant l’exercici 2021/22 s’han produït els següents canvis en la composició del Patronat (Veure  
nota 26)  
 
La composició actual del Patronat a la data d’aprovació dels presents Comptes Anuals, és la 
següent: 
 

Nom i Cognoms Càrrec Designats per 
Present a 
aprovació 

comptes anuals  

Sr. Josep Arimany Manso President Fundació Universitària Balmes  sí 

Sr. Josep Gili Prat Vice-president Fundació Universitària del Bages   Sí (vot delegat) 

Sr. Valentí Martínez Espinosa Vocal Fundació Universitària del Bages  sí  

Sr. Antoni Llobet Mercadé Vocal Fundació Universitària del Bages  sí  

Sr. Jordi Baiget Cantons Vocal Fundació Universitària Balmes  sí  

Sr.Manel Jovells Cases Vocal 
Patronat, a proposta d’Althaia, Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa, 
Fundació Privada 

 sí  

Sra. Sara Majón del Solar Vocal Patronat, a proposta del Consorci 
Hospitalari de Vic  sí  

Sr. Miquel Vilardell Tarrés Vocal Fundació Universitaria Balmes  sí  

Sr.Marc Soler Fàbregas Vocal Fundació Universitària Balmes   Sí (vot delegat)  

Sr.Manuel Peiró Posadas Vocal Fundació Universitària del Bages  sí  

Sr.Ramon Massaguer Meléndez Vocal Patronat, a proposta de la  Fundació 
Puigvert  sí  

Sr. Pere Soley Bach Vocal Fundació Universitària Balmes no  

Sra. Anna Forcada Arcarons Vocal Patronat, a proposta de l'Institut Català 
de la Salut  sí  

Sr. David Sanclimens Solervicens Secretari No patró  sí 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 
Els Comptes Anuals que s’adjunten han estat preparats a partir dels registres comptables de la 
Fundació a 30 de juny de 2022. 
 
La Fundació porta la comptabilitat de forma mecanitzada, basada en el Pla de Comptabilitat de 
les Fundacions i les Associacions aprovat pel Decret 259/2008 de 23 de desembre. 
 
Segons l’article 11.3 del text refós dels estatuts de la Fundació, l’exercici comptable i econòmic 
de la Fundació és de l´1 de juliol al 30 de juny. 
 
 
2.1.  IMATGE FIDEL 

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

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

 
 

2.2.  PRINCIPIS COMPTABLES NO OBLIGATORIS APLICATS 
 

En la preparació del Comptes Anuals adjunts, han estat aplicats els principis comptables 
obligatoris, no existint raons excepcionals que impedeixin la seva aplicació. 
 
 
2.3. ASPECTES CRÍTICS DE LA VALORACIÓ I ESTIMACIÓ DE LA INCERTESA 
 
Tot i que la Fundació d´Estudis Superiors en Ciències de la Salut va presentar un desequilibri en 
l’exercici 2017/18, es va considerar que no es generava risc per a la continuïtat de les activitats 
ordinàries de la Fundació i que aquest desequilibri es revertiria en els propers exercicis. 
 
En aquest exercici 2021/22 la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut presenta un 
resultat positiu de 935.993,41 euros (1.225.436,17 euros l’exercici anterior). 
 



  Comptes Anuals. Exercici 2021/2022 11 
 
 
En els Comptes Anuals adjunts s’han utilitzat ocasionalment judicis i estimacions realitzats per 
la Direcció de la Fundació per quantificar alguns dels actius, passius, ingressos, despeses i 
compromisos que estan registrats. Bàsicament, aquestes estimacions es refereixen a: 

 
 La vida útil dels actius materials i intangibles (Notes 5 i 8)  

 
Malgrat que aquests judicis i estimacions s’han realitzat en funció de la millor informació 
disponible sobre els fets analitzats al 30 de juny de 2022, és possible que esdeveniments (fets 
econòmics, canvis de normativa, etc.) que puguin tenir lloc en el futur obliguin a modificar-los 
(a l’alça o a la baixa) en els propers exercicis, el que es portaria a terme, en el seu cas, de forma 
prospectiva. 
 
 
2.4. COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ 

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

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

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

PRÉSTECS 

Saldo a 
Llarg 

Termini a 
30/06/22 

Saldo a 
Curt 

Termini a 
30/06/22 

Saldo Total 
a 

30/06/2022 

Saldo a 
Llarg 

Termini a 
30/06/21 

Saldo a 
Curt 

Termini a 
30/06/21 

Saldo Total 
a 

30/06/2021 

Deutes amb entitats de crèdit 250.000,00 200.000,00 450.000,00 450.000,00 200.000,00 650.000,00 

TOTAL  250.000,00 200.000,00 450.000,00 450.000,00 200.000,00 650.000,00 

 
 
2.7.  CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES 
 
En aquest exercici 2021/22 no s’ha procedit al registre de cap canvi de criteri comptable. 
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2.8.  CORRECCIÓ D’ERRORS 

 
En el present exercici no s’ha realitzat cap correcció d’errors d’exercicis anteriors imputats 
directament a patrimoni net. 
 

 
3. APLICACIÓ DE RESULTATS  

 
El resultat obtingut en l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2022 és el següent: 
 
                                            

BASE DE REPARTIMENT Import 

    
Excedent de l'exercici 935.993,41 

   
APLICACIÓ A  Import 

   
Romanent 935.993,41 

    
 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
 

4.1. IMMOBILIZAT INTANGIBLE 
 

Els immobilitzats intangibles han estat comptabilitzats pel seu cost d’adquisició. 
 

L’amortització de l’immobilitzat ha estat aplicada de manera individual per cadascun dels 
elements que el composen a partir de la data de la seva compra, d’acord a un criteri lineal i 
aplicant els coeficients d’amortització corresponents a la vida útil estimada dels diversos 
elements. 
 

 
4.2. BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL 

 
Sense anotacions en aquesta partida 
 
 
4.3. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
Els immobilitzats de la Fundació es troben valorats al seu preu d’adquisició, sense inclusió de 
despeses financeres. 
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Les reparacions que no representen una ampliació de la capacitat o de la vida útil de l’element i 
les despeses de manteniment són carregades directament al compte de resultats de l’exercici en 
que s’efectuen. 
 
Les adquisicions produïdes en l’exercici es troben activades pel seu import base més les quotes 
d’I.V.A., quan aquestes resulten no deduïbles. 

 
L’amortització de l’immobilitzat ha estat aplicada de manera individual per cadascun dels 
elements que el composen a partir de la data de la seva compra, d’acord a un criteri lineal i 
aplicant els coeficients corresponents a la vida útil estimada dels diversos elements. 
 
  
4.4. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
Sense anotacions en aquesta partida 
 
 
4.5. ARRENDAMENTS 
 
Els arrendaments es qualifiquen com a financers sempre que de les condicions dels mateixos es 
dedueixi  que s’ha transferit substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l’actiu objecte.  La resta d’arrendaments es registren com arrendaments operatius. 
 
Els arrendaments financers es reconeixen a l’actiu, d’acord a la seva naturalesa com immobilitzat 
immaterial o intangible, i al passiu del balanç de situació a l’inici de l’arrendament pel valor més 
petit entre el valor raonable de l’actiu arrendat i el valor actual a l’inici de l’arrendament dels 
pagaments mínims acordats. 
 
Les despeses derivades dels arrendaments operatius s’imputen linealment al compte de resultats 
durant la vigència del contracte amb independència de la forma estipulada pel pagament 
d’aquestes. 
 
 
4.6. PERMUTES 
 
Els elements d’immobilitzat material que es rebin a canvi del lliurament d’actius no monetaris o 
d’una combinació d’aquests amb actius monetaris es valoraran pel valor raonable dels actius 
lliurats. Les diferències de valoració que puguin sorgir quan es doni de baixa l’element lliurat a 
canvi es reconeixeran en el compte de pèrdues i guanys. 
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4.7.  INSTRUMENTS FINANCERS 
 
4.7.1. Actius financers 
 
 Partides a cobrar 

 
Aquests actius financers es registren inicialment pel seu valor raonable. Posteriorment són 
reconeguts a cost amortitzat. 
 
Els actius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització 
és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. 

 
4.7.2. Passius financers 
 
 Dèbits i partides a pagar 

 
Aquests passius financers es reconeixen inicialment pel seu valor raonable de la 
contraprestació rebuda ajustat pels costos de transacció que els siguin directament atribuïbles, 
registrant-se posteriorment pel seu cost amortitzat. 

 
Els passius d’aquesta categoria es classifiquen com actius corrents si el termini de realització 
és inferior a 12 mesos a la data següent al tancament de balanç de situació adjunt. 

 
 
4.8.  COBERTURES COMPTABLES 
 
Cobertura dels fluxos d'efectiu  
 
Mitjançant una operació de cobertura, un o varis instruments financers, anomenats instruments 
de cobertura, són designats per a cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte 
en el compte de resultats, com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos 
d’efectiu d’una o vàries partides cobertes.  
 
Amb caràcter general, els instruments que es poden designar com a instruments de cobertura són 
els derivats, el valor raonable o fluxos d’efectiu futurs dels quals compensin les variacions en el 
valor raonable o en els fluxos d’efectiu futurs de partides que compleixin els requisits per a ser 
qualificades com a partides cobertes.  
 
El seu objectiu és cobrir l'exposició a la variació dels fluxos d'efectiu que s'atribueix a un risc 
concret associat a actius o passius reconeguts o a una transacció prevista altament probable.  
 
El guany o la pèrdua produïda es reconeix transitòriament en el patrimoni net, imputant-se al 
compte de pèrdues i guanys en 1'exercici en el qual 1'operació coberta prevista afecta el resultat.  
 
 
4.9.  EXISTÈNCIES 
 
L´únic saldo que composa aquest epígraf és el d’Acomptes a proveïdors. 
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4.10. TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA 
 
Durant l’exercici tancat a 30 de juny de 2022, no s’han realitzat operacions en moneda estrangera. 
 
 
4.11. IMPOST SOBRE BENEFICIS 
 
En data 16 de gener de 2015, la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut comunica 
a Hisenda que exerceix l’opció pel Règim fiscal especial del Títol II de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals al 
mecenatge. 
 
Aquesta comunicació va se registrada a l’Agencia Tributària amb data 6 de febrer de 2015. 
 
D’acord amb allò que estableix l’article 6 de la Llei esmentada, gaudiran d’exempció a l’Impost 
de Societats, les rendes obtingudes per les entitats sense fins lucratius derivades de: 
 

 Donacions i donatius rebuts per col·laborar a les finalitats de l’entitat. 
 Les quotes rebudes de col·laboradors o beneficiaris. 
 Les subvencions. 
 Les rendes procedents del patrimoni mobiliari i immobiliari. 
 Les rendes derivades d’adquisicions i transmissions de béns i drets. 
 Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques exemptes. 
 Les que d’acord amb la normativa tributaria, han de ser atribuïdes o imputades a les 

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

 
Així com l’activitat realitzada per la Fundació està exempta de l’impost de societats d’acord amb 
el estableix l’article 7.7 de la Llei 49/2002 de 23 de desembre. 
 
 
4.12. INGRESSOS I DESPESES 

 
Els ingressos i les despeses es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre o pagar i 
representen els imports a cobrar/pagar pels béns lliurats o rebuts i els serveis prestats o rebuts, en 
el marc ordinari de l´activitat, menys descomptes, devolucions, impostos indirectes recuperables. 
A aquests efectes, l’ingrés i la despesa es produeix en el moment que s’entenguin rebuts o cedits 
els riscos i beneficis amb independència del moment en què es produeixi el corrent monetari 
financer que se´n deriva.   
 
Les despeses anticipades i ingressos anticipats que té la Fundació estan detallades a la nota 16.15.  
 
 
4.13. PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILIARS 
 
Sense anotacions en aquest epígraf. 
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4.14. ELEMENTS PATRIMONIALS DE NATURALESA MEDIAMBIENTAL 
 
En aquest exercici 2021/22 s’han fet inversions en l’àmbit d’Smart Camp, el qual dota de 
tecnologia a les infraestructures i equipaments per tal de fer-los més eficients, sostenibles i 
segurs. S’ha monitoritzat el clima de l’edifici de Can Baumann, amb la compra i instal·lació 
d’equipaments per poder programar i controlar el sistema de clima amb una inversió de 42.597,41 
euros. A part del clima, a través del software Smart Campus es controlen les càmeres de 
videovigilància, les alarmes d’intrusió i incendis, així com mesura el nivell de la qualitat de l’aire 
de les aules docents i, en cas que es superi el llindar permès de nivell de CO2, s’engegarà 
automàticament el sistema d’extracció d’aire. 
 
L’exercici passat la inversió va ser de 26.700 euros. 
 
 
4.15. CRITERIS EMPRATS PER  AL REGISTRE I VALORACIÓ DE LES DESPESES 

DE PERSONAL 
 
Les despeses de personal són registrades en el moment de meritar-se l’obligació, amb 
independència del moment en què es produeixi el corrent monetari financer que se´n deriva. 
 
 
4.16. SUBVENCIONS , DONACIONS  I LLEGATS 
 
Les subvencions es reconeixen inicialment pel seu valor concedit, quan hi ha una seguretat 
raonable que la subvenció es cobrarà i que es complirà amb totes les condicions establertes, 
incrementant directament el patrimoni net. 
 
La subvenció de capital es considerarà no reintegrable i es comptabilitza com ingressos 
directament imputats al patrimoni net quan a la data de la formulació dels comptes anuals s’hagi 
executat l’actuació, totalment o parcialment. En el cas d’execució parcial, la subvenció es 
comptabilitzarà en proporció a l´obra executada. 
 
Segons la Norma de Valoració 18 del Pla General de Comptabilitat de les Fundacions i 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya els criteris d’imputació a 
resultats que la Fundació ha seguit és el següent: 
 

 Les subvencions i donacions concedides per assegurar una rendibilitat mínima o 
compensar dèficit d’explotació han estat comptabilitzades com a ingressos de l’exercici. 

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

 
4.17. NEGOCIS CONJUNTS 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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4.18. TRANSACCIONS ENTRE PART VINCULADES 
 
Les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor 
raonable. Si el preu acordat en una operació difereix del seu valor raonable, es registra la 
diferència atenent a la realitat econòmica de l´operació (Veure Nota 24). 
 
 
4.19. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 
 
Sense anotacions en aquest epígraf. 
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5.  IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
 
5.1.  COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL SALDO 
 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l´exercici finalitzat a 30 de juny de 
2022 és la següent: 
 

Concepte Saldo a 30/06/21 Addicions Venda Saldo a 30/06/22 

Terrenys i béns naturals 0,00  0,00  0,00  0,00  

Construccions 795.032,52  0,00  0,00  795.032,52  

Instal·lacions tècniques 13.023,56  20.571,94  0,00  33.595,50  

Maquinària 180.381,43  57.312,86  0,00  237.694,29  

Altres Instal·lacions 64.319,85  87.373,25  0,00  151.693,10  

Mobiliari 465.953,14  98.780,00  0,00  564.733,14  

Equips procés informació 274.299,84  24.464,88  (3.648,78) 295.115,94  

Elements de transport 0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre immobilitzat material 7.257,07  778,36  0,00  8.035,43  

Immobilitzat en curs 0,00  0,00  0,00  0,00  

IMMOBILITZAT MATERIAL BRUT 1.800.267,41 289.281,29 (3.648,78) 2.085.899,92 

Edificacions i construccions (26.207,56) (15.900,65) 0,00  (42.108,21) 

Instal·lacions tècniques (5.095,79) (3.276,63) 0,00  (8.372,42) 

Maquinària (38.885,39) (31.335,54) 0,00  (70.220,93) 

Altres instal·lacions (10.101,07) (6.471,40) 0,00  (16.572,47) 

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

Mobiliari (109.885,49) (52.001,57) 0,00  (161.887,06) 

Equips informàtics (180.449,15) (57.426,95) 0,00  (237.876,10) 

Elements de transport 0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre immobilitzat (3.023,12) (1.550,98) 0,00  (4.574,10) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (373.647,57) (167.963,72) 0,00  (541.611,29) 

          

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

          

VALOR NET COMPTAB LE 1.426.619,84     1.544.288,63 

 
Les inversions més rellevants realitzades aquest exercici corresponen a l’adquisició 
d’equipament per a la Unitat Docent Althaia, la Plataforma Smart Campus i la realització d’obres 
als edificis.  
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La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 
2021 és la següent: 
 

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

Terrenys i béns naturals 0,00  0,00  0,00  0,00  

Construccions 745.753,50  24.069,30  25.209,72  795.032,52  

Instal·lacions tècniques 13.023,56  0,00  0,00  13.023,56  

Maquinària 104.924,76  75.456,67  0,00  180.381,43  

Altres Instal·lacions 46.138,31  18.181,54  0,00  64.319,85  

Mobiliari 368.328,43  97.624,71  0,00  465.953,14  

Equips procés informació 254.554,36  19.745,48  0,00  274.299,84  

Elements de transport 0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre immobilitzat material 5.331,94  1.925,13  0,00  7.257,07  

Immobilitzat en curs 25.209,72  0,00  (25.209,72) 0,00  

IMMOBILITZAT MATERIAL BRUT 1.563.264,58 237.002,83 0,00 1.800.267,41 

Edificacions i construccions (10.916,76) (15.290,80) 0,00  (26.207,56) 

Instal·lacions tècniques (11.665,40) 6.569,61  0,00  (5.095,79) 

Maquinària (7.324,46) (31.560,93) 0,00  (38.885,39) 

Altres instal·lacions (6.195,54) (3.905,53) 0,00  (10.101,07) 

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

Mobiliari (70.308,27) (39.577,22) 0,00  (109.885,49) 

Equips informàtics (127.146,24) (53.302,91) 0,00  (180.449,15) 

Elements de transport 0,00  0,00  0,00  0,00  

Altre immobilitzat (1.769,36) (1.253,76) 0,00  (3.023,12) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (235.326,03) (138.321,54) 0,00  (373.647,57) 

          

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

          

VALOR NET COMPTAB LE 1.327.938,55     1.426.619,84 

 
 
Les inversions més rellevants realitzades aquest exercici corresponen a l’adquisició 
d’equipament per a la Unitat Docent de Can Baumann i la Unitat Docent Althaia, el laboratori 
de Dissecció i pel Projecte Ecocampus. 
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5.2. ALTRA INFORMACIÓ 

 
 Coeficients d’amortització utilitzats per classes d’elements. 

 
 

DESCRIPCIÓ % 

Instal·lacions tècniques 15 

Maquinària 15 

Instal·lacions 8 

Mobiliari 10 

Equips Informàtics 20 

Bibliografia 20 

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

 
L’import de les subvencions, donacions i llegats relacionats amb l’immobilitzat material rebuts 
durant l’exercici 2021/22 és de 0 euros (0 euros en l’exercici anterior) i el valor net comptable 
dels actius subvencionats és de 0 euros (0 euros en l’exercici anterior). 
 
 
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
 

8.1. COMPOSICIÓ I EVOLUCIÓ DEL SALDO 
 

 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l´exercici finalitzat a 30 de juny de 
2022 és la següent: 
 
Concepte Saldo a 30/06/2021 Addicions Traspassos Saldo a 30/06/22 

Aplicacions informàtiques 545,00 0,00 0,00 545,00 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE BRUT 545,00    

Aplicacions informàtiques (311,32)             (70,18) 0,00 (474,82) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (311,32) (70,18) 0,00 (474,82) 

       

VALOR NET COMPTAB LE 233,68   70,18 

 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l´exercici finalitzat a 30 de juny de 
2021 és la següent: 
 
Concepte Saldo a 30/06/2020 Addicions Traspassos Saldo a 30/06/21 

Aplicacions informàtiques 545,00 0,00 0,00 545,00 

IMMOBILITZAT INTANGIBLE BRUT 545,00 0,00 0,00 545,00 

Aplicacions informàtiques (147,84) (163,48) 0,00 (311,32) 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA (147,84) (163,48) 0,00 (311,32) 

        

VALOR NET COMPTAB LE 397,16   233,68 

 
 
8.2. ALTRA INFORMACIÓ 
 
El percentatge d’amortització aplicat és del 30%. 
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9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 
 
9.1. ARRENDAMENTS OPERATIUS 
 
La Fundació té formalitzats diversos contractes d’arrendaments, els quals a 30 de juny de 2022 
són considerats com a cancel.lables. 
 
Els acords més significatius vigents al tancament de l’exercici 2021/22 es corresponen amb: 
 
 En el curs 2017/18 la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut va signar un 

contracte d’arrendament corresponent al lloguer de la finca coneguda com a “Can Baumann” 
i que comprenia una superfície de 1.685m2 al curs 2017/18, una superfície de 2.700m2 al curs 
2018/19 i 4.500m2 al curs 2019/20. 
 
El contracte es va signar el dia 26 de setembre de 2017 i l’arrendament es va pactar per una 
durada de tres (3) cursos acadèmics: 2017/18, 2018/19 i 2019/20.  Així doncs el termini de 
vigència d’aquest contracte va començar l´1 de setembre de 2017 i va acabar el 30 de juny de 
2020. 
 
La renda del contracte es va pactar en 3,5 euros mensuals per metre quadrat, quantitat a la 
qual s’hauria d’aplicar el corresponent impost sobre el valor afegit (IVA).  
 
El preu del contracte era objecte de revisió el dia 1 de setembre de cada any natural, prenent 
com a base de revisió les quantitats satisfetes en el període anterior i com a tipus de la revisió 
el que resultés de l’índex de preus al consum per al conjunt de Catalunya que fixa l’Institut 
Nacional d’Estadística o l’organisme que el substitueixi. 
 
Es va fixar una fiança d’Onze Mil Set-Cents Noranta Cinc Euros (11.795€) corresponents a 
dues mensualitats. 

 
En l’exercici 2019/20 la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut va signar la 
pròrroga del contracte d’arrendament de la finca arrendada coneguda com a “Can Baumann”, 
descrit a l’apartat anterior.  En dit contracte d’arrendament, les parts van convenir que la renda 
es renovaria en cas que es modifiqués la superfície ocupada per la part arrendatària. La 
superfície ocupada era de 2.700m2. 
 
A partir de l’1 de juliol de 2020 la renda és de 9.487,90 euros més els impostos corresponents. 
Tenint en compte l’actualització de la renda, també s’actualitza i incrementa l’import de la 
fiança que en l’actualitat ascendeix a 18.974 euros. 
 
La durada de la prorroga del contracte serà del dia 1 de juliol de 2020 fins el dia 30 de juny 
de 2025.  Una vegada transcorregut aquest termini el contracte es prorrogarà tàcitament per 
períodes successius de tres cursos acadèmics, a no ser que una de les parts comuniqui la seva 
voluntat de no renovar amb un curs acadèmic d’antelació. 
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 A data 5 d’abril de 2019 es va signar el contracte d’arrendament dels espais de la Unitat 

Docent situada a la planta baixa de l’edifici B, de l’Hospital de Sant Joan de Déu, de Manresa  
(Unitat Docent Althaia). 
 
La durada de l’acord tindrà una durada inicial de 20 anys, a comptar des de la data del 
lliurament de la possessió dels espais arrendats a favor de la fundació. 
 
L’import de la renda queda establerta a raó de 7,26 euros m2/mes, donant una renda mensual 
de 4.285,62 euros més els impostos corresponents. 
 
En el contracte s’estableix que es faran tres bestretes en les dates i pels imports que s’indiquen 
a continuació: 
 

 Un primer pagament en data juliol 2019 per import de 177.650 euros. 
 Un segon pagament en data juliol 2020 per import de 177.650 euros. 
 Un tercer import en data juliol 2021 per un import de 177.650 euros. 

 
     Aquests pagaments es corresponen aproximadament amb el pagament anticipat de 124 quotes       

de renda mensuals. 
 
     A partir de la mensualitat 125 la quota pactada serà la inicial de 4.285,62 euros (7,26 euros 

m2/mensual), si bé actualitzada de conformitat amb la variació de l’IPC experimentat des de 
l’inici del contracte. 

 
A data 22 d’octubre de 2019 es va signar una addenda al contracte anterior i es determina que 
es realitzaran a més a més les següents bestretes: 
 

 Un primer pagament a la signatura de l’addenda per import de 15.962,81 euros. 
 Un segon pagament a juliol de 2020 per import de 15.962,81 euros. 
 Un tercer pagament a juliol de 2021 per import de 15.962,81 euros. 

    
Així doncs, amb el pagament complet de les 124 quotes que es pagaran per avançat de 
conformitat amb el primer contracte i les 11 quotes i un parcial d’una 12ava mensualitat de 
renda que es pagaran segons la segona addenda, la fundació haurà pagat anticipadament 
l’import corresponent a la totalitat de 135 mensualitats de renda i un parcial que ascendeix a 
746,60 euros de la 136a mensualitat. 
 
A partit de la mensualitat 136 la quota pactada serà la inicial de 4.285,62 euros (7,26,€ 
m2/mensual) si bé actualitzada de conformitat amb la variació de l’IPC experimentat des de 
l’inici del contracte. 

 
A data 30 de juny de 2021 es va signar una altre addenda a aquest contracte i es va determinar 
que es realitzarien les següents bestretes: 

 125.666 euros a juliol 2021  
 125.667 euros a juliol 2022 
 125.667 euros a juliol 2023 
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Així, com sigui que en el pacte tercer de l’addenda III es va fixar una renda a raó de 7,26 € 
per m2/mes, i la superfície a remodelar era de 268 m2, suposarà un increment mensual de la 
renda de 1.945,68 € més els impostos, retencions legalment exigibles i les adequacions a les 
variacions de l’IPC que pertoquin. 
 
Atès que la inversió representa l’avançament de 193 quotes amb increment del lloguer de 
1.946,00 € (sobre la renda inicial de 4.285,62 €), per raó de la compensació operada sobre les 
rendes a meritar, no caldrà fer efectiu l‘abonament d’aquestes factures de lloguer fins el mes 
de desembre de 2037. 
 
 
 

9.2. ARRENDAMENTS FINANCERS 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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10.  INSTRUMENTS FINANCERS 
 
10.1. INFORMACIÓ RELACIONADA AMB EL BALANÇ 
 
10.1.1. Actius financers, llevat de les inversions en el Patrimoni d’entitats del grup, 

multigrup i associades. 
 

10.1.1.1. Actius financers a llarg termini 
 

 Saldo a 30/06/2022 Saldo a 30/06/2021 

Categoria Altres actius 
Financers ( a ) 

Crèdits, 
derivats i 
altres ( b ) 

Total 

Altres 
actius 

Financers ( 
a ) 

Crèdits, 
derivats i 
altres ( b ) 

Total 

Inversions mantingudes fins al 
venciment  0,00  18.974,00  18.974,00  0,00  18.974,00  18.974,00  

Derivats 0,00  3.858,55  3.858,55  0,00  0,00  0,00  

Altres actius financers 0,00  566.604,47  566.604,47  0,00  294.306,84  294.306,84  

Préstecs i partides a cobrar 0,00  106.350,00  106.350,00  0,00  0,00  0,00  

Total 0,00  695.787,02  695.787,02  0,00  313.280,84  313.280,84  

 
 Inversions mantingudes fins al venciment: 

 
En aquest epígraf es troba comptabilitzada la fiança a llarg termini del contracte 
d’arrendament corresponent al lloguer de la finca coneguda com a “Can Baumann” que ja s’ha 
comentat en la nota 9.1. 
 
 

 Derivats: 
 
A l’exercici 2019/20 la Fundació d’Estudis Superiors en relació al préstec comentat en 
l’apartat anterior de Caixabank, va contractat un IRS per a convertir el tipus d’interès variable 
actual (Euribor a 3 mesos) en un de fix del 0%. El contracte es va signar a data 9/10/2019 amb 
data d’inici 1/10/2019 i venciment 1/7/2024. 

 
La valoració d’aquest derivat a 30/06/2022 es de 3.858,55 euros positius (5.531,36 euros 
negatius l’exercici anterior). 
 

 
  Altres actius financers: 

 
En aquesta partida es troben comptabilitzades les bestretes del l’arrendament dels espais de la 
Unitat Docent Althaia que també s’han comentat en la nota 9.1.  
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 Préstec i partides a cobrar: 

 
En aquesta partida es troba comptabilitzada la subvenció atorgada per l’”Agencia Estatal de 
Investigación” per un import total de 219.2250 euros, del quals 106.350,00 euros s’han 
comptabilitzat a llarg termini i 112.900, 00 euros a curt termini. 

 
 
10.1.1.2. Actius financers a curt termini  
 

 
  Saldo a 30/06/2022 Saldo a 30/06/2021 

Categoria 
Valors 

representatius 
de deute 

Total Total 
Valors 

representatius 
de deute 

Crèdits, 
derivats i 

altres 
Total 

Inversions mantingudes fins al venciment 0,00 7.650,00 7.650,00 0,00 7.500,00 7.500,00 

Préstecs i partides a cobrar   0,00 226.034,85 226.034,85 0,00 144.310,88 144.310,88 

Total 0,00 233.684,85 233.684,85 0,00 151.810,88 151.810,88 

 
 

 Inversions mantingudes fins al venciment 
 
Corresponen a les següents fiances: 
 

Fiança Saldo a 
30/06/2022 

Saldo a 
30/06/2021 

Llicència d'obres Can Baumann 7.500,00 7.500,00 

Reciclàrids Osona-Gestió residus laboratori 
Anatomia 150,00 0,00 

Fiança 7.650,00 7.500,00 

 
 

 Préstecs i partides a cobrar  
 
El detall és el següent: 

 

Descripció Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  (a) 46.444,15 66.036,30 

Patrocinadors (b) 44.272,26 69.247,50 

Personal  12.181,21 1.353,20 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques (c) 123.137,23 7.673,88 

Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar 226.034,85 144.310,88 
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(a) En la partida d’Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis el saldo correspon a  
les matrícules d’estudiants que a 30 de juny estan pendent de cobrament així com 
factures pendents de formalitzar a entitats. 
 
 

(b) La composició del saldo de la partida de Patrocinadors es la següent: 
 

            

Entitat Projecte Saldo a 
30/06/22 

Saldo a 
30/06/21 

Fundació Bancària "La Caixa. Osona cuidadora 0,00 2.250,00 

Fundació  Marató de TV3 
Mendelian Randomization to assess 
causal genetic pathways leading to 
severe COVID-19 (GINA-COVID) 

4.125,00 66.997,50 

Fundació  Marató de TV3 Ramon y Cajal 40.147,26 0,00  

Total   44.272,26 69.247,50 

 
 

(c) El detall és el que es presenta a continuació: 
 

Descripció Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Hisenda Pública deutora per Iva 10.237,23 7.673,88 

Agència Estatal de Investigación 112.900,00 0,00 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques 123.137,23 7.673,88 

 
 
10.1.2. Passius financers 
 
10.1.2.1. Passius financers no corrents  
 

  Saldo a 30/06/2022 Saldo a 30/06/2021 

Categoria 
Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) Total 

Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) Total 

              
Dèbits i partides a pagar 250.000,00  0,00  250.000,00  450.000,00  5.531,36  455.531,36  

              

Total 250.000,00  0,00  250.000,00  450.000,00  5.531,36  455.531,36  
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(a)    Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini 
 

Correspon a les quotes d’amortització amb un termini de venciment superior a 12 mesos, 
del préstec formalitzat amb CaixaBank per un import inicial d´1.000.000 euros amb data 
de formalització a dotze de juny de 2019 i venciment a 30 de juny de 2024 i amb tipus 
d’interès d’euríbor 3 mesos més un diferencial del 2%. 

 
(b)    Derivats i altres  

 
A l’exercici 2019/20 la Fundació d’Estudis Superiors en relació al préstec comentat en 
l’apartat anterior de Caixabank, va contractat un IRS per a convertir el tipus d’interès 
variable actual (Euribor a 3 mesos) en un de fix del 0%. El contracte es va signar a data 
9/10/2019 amb data d’inici 1/10/2019 i venciment 1/7/2024. 
 
La valoració d’aquest derivat a 30/06/2022 es de 3.858,55 euros positius (5.531,36 euros 
negatius l’exercici anterior). 

 
 
 
10.1.2.2. Passius financers corrents  
 

  Saldo a 30/06/2022 Saldo a 30/06/2021 

Categoria 

Deutes 
amb 

entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) Total 

Deutes amb 
entitats de 
crèdit (a) 

Derivats i 
altres (b) Total 

              

Dèbits i partides a pagar 203.450,59  734.890,30  938.340,89  204.691,68  1.126.238,11  1.330.929,79  
              

Total 203.450,59  734.890,30  938.340,89  204.691,68  1.126.238,11  1.330.929,79  

 
 
(a)         Deutes amb entitats de crèdit a curt termini 
 
 
Correspon a les quotes d’amortització a satisfer en un termini inferior a 12 mesos, del préstec a 
llarg termini formalitzat per la Fundació que ha estat relacionat en la nota 10.1.2.1. anterior, als 
interessos meritats no pagats del mateix a 30 de juny de 2022 i a les pòlisses de crèdit. 
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Descripció Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Préstec CaixaBank 1M€ 200.000,00  200.000,00  

Deutes per interessos 3.450,59  4.691,68  

Total 203.450,59  204.691,68  

 
 

(b)       Derivats i altres   
 

 
El saldo de la partida de Derivats i altres es detallen a continuació: 
 

 

Descripció Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Proveïdors 132.890,43  171.103,12  

Proveïdors, entitats del grup i associades 124.954,51  454.750,74  

Creditors varis 47.559,96  47.710,69  

Personal (remuneracions pendents de pagament) 300.338,25  204.284,34  

Altres deutes amb les Administracions Públiques 94.977,49  130.509,92  

Creditors per activitats i altres comptes a pagar 700.720,64  1.008.358,81   

   

Altres passius financers  34.169,66  117.879,30   

   

Derivats i altres 734.890,30             1.126.238,11  

 
Respecte la partida de personal, la composició del saldo és la següent: 
       

Concepte Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Periodificació pagues extraordinàries 1) 211.497,35  151.751,58  

Altres remuneracions pendents de pagament 2) 88.840,90  52.532,76  

Personal (Remuneracions pendents de pagament) 300.338,25  204.284,34  
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1) Es troba comptabilitzada en aquesta partida la previsió de la part proporcional de les 
pagues extraordinàries no vençudes, però acreditades a 30 de juny de 2022, les quals 
s’hauran de satisfer abans del tancament del proper exercici econòmic A l’exercici 
2020/21 es va pagar al mes de juliol la paga extraordinària del mes d’abril de 2020. 

2) Correspon a despeses de viatges i altres remuneracions pendents de pagament. 
 
Pel que fa als altres deutes amb les administracions públiques el detall és el següent: 
 
 

Concepte Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Hisenda Pública creditora per I.R.P.F. 28.784,54  80.019,86  

Organismes de la Seguretat Social Creditors 66.192,95  50.490,06  

Total administracions públiques 94.977,49 130.509,92 

 
 
El deute amb Hisenda Pública correspon a les liquidacions dels esmentats impostos del mes de  
juny de 2022, ingressades el juliol de 2022. 
 
El deute amb els Organismes de la Seguretat Social correspon a la liquidació del mes de juny 
de 2022, ingressada el mes de juliol. 
 
El detall de la partida d`Altres passius financers és la que es detalla a continuació: 
 

Concepte Saldo a 30/06/22 Saldo a 30/06/21 

Proveïdors d'immobilitzat 31.004,06  108.653,65  

Comptes corrents Formació Contínua (a) 0,00  5.460,05  

Fiances (b) 3.765,60  3.765,60  

Partides pendents aplicar (600,00) 0,00  

TOTAL ALTRES PASSIUS FINANCERS 34.169,66 117.879,30 

 
 

a) En el curs 2020/21 es trobava comptabilitzada en aquesta partida els cobraments 
del Màster en Andrologia Clínica que s’han de traslladar a l’organitzador del 
màster. 
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b) Correspon a la fiança rebuda per l’empresa Scientific Anatomy Center, SL , com a 
garantia del contracte de subministrament i instal·lació de l’equipament de la sala 
d’anatomia de la Facultat de Medicina

10.1.3. Classificació per venciments

Actius financers a 30 de juny de 2022 

Venciment

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

Inversions financeres 7.650,00 90.483,12 94.341,67 90.473,12 77.212,78 236.926,33 597.087,02 

.-Derivats 0,00 0,00 3.858,55 0,00 0,00 0,00 3.858,55 

- Altres actius financers 7.650,00 90.483,12 90.483,12 90.473,12 77.212,78 236.926,33 593.228,47 

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 226.034,85 35.450,00 35.450,00 35.450,00 0,00 0,00 332.384,85 

- Clients per vendes i prestacions de 
serveis 46.444,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.444,15 

- Patrocinadors 44.272,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.272,26 

- Personal 12.181,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.181,21 

- Administracions públiques 123.137,23 35.450,00 35.450,00 35.450,00 0,00 0,00 229.487,23 

Total 233.684,85 125.933,12 129.791,67 125.923,12 77.212,78 236.926,33 929.471,87 

Actius financers a 30 de juny de 2021 

Venciment

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

Inversions amb empreses del grup i 
associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

- Crèdits a entitats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions financeres 7.500,00 62.227,21 62.227,21 62.227,21 62.227,21 64.372,00 320.780,84 

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

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

- Altres actius financers 7.500,00 62.227,21 62.227,21 62.227,21 62.227,21 64.372,00 320.780,84 

Deutors comercials i altres comptes a 
cobrar 144.310,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144.310,88 

- Clients per vendes i prestacions de 
serveis 66.036,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.036,30 

- Patrocinadors 69.247,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.247,50 

- Personal 1.353,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.353,20 

- Administracions públiques 7.673,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.673,88 

Total 151.810,88 62.227,21 62.227,21 62.227,21 62.227,21 64.372,00 465.091,72 
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Passius financers a 30 de juny de 2022 

Venciment

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

Deutes 237.620,25 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 487.620,25 

- Deutes amb entitats de crèdit 203.450,59 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 453.450,59 

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

- Altres passius financers 34.169,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.169,66 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 700.720,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.720,64 

- Proveïdors 132.890,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.890,43 

- Proveïdors, entitats del grup i associades 124.954,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124.954,51 

- Creditors varis 47.559,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.559,96 

- Personal 300.338,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.338,25 
- Altres deutes amb Administracions 
Públiques 94.977,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.977,49 

Total 938.340,89 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.188.340,89

Passius financers a 30 de juny de 2021 

16

Venciment

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

Deutes 322.570,98 200.000,00 200.000,00 55.531,26 0,00 0,00 778.102,34 

- Deutes amb entitats de Crèdit 204.691,68 200.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 654.691,68 

- Derivats 0,00 0,00 0,00 5.531,36 0,00 0,00 5.531,36 

- Altres passius financers 117.879,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.879,30 

Creditors comercials i altres comptes a 
pagar 1.008.358,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008.358,81 

- Proveïdors 171.103,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171.103,12 
- Proveïdors, entitats del grup i 
associades 454.750,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454.750,74 

- Creditors varis 47.710,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.710,69 

- Personal 204.284,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.284,34 
- Altres deutes amb Administracions 
Públiques 130.509,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.509,92 

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

Total 1.330.929,79 200.000,00 200.000,00 55.531,26 0,00 0,00 1.786.461,15

9.467,09
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10.1.4. Actius cedits i acceptats en garantia 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
10.1.5. Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
10.2. ALTRA INFORMACIÓ A INCLOURE A LA MEMÒRIA 

 
 

10.2.1. Comptabilització de cobertures 
 
Com s’ha indicat a l’apartat 10.1.2.1,  a l’exercici  2019/20 la Fundació d’Estudis Superiors en 
relació al préstec de Caixabank, ha contractat un IRS per a convertir el tipus d’interès variable 
actual (Euribor a 3 mesos) en un de fix del 0%. 
 
 
10.2.2. Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 
 
 

Societat Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i la Salut a la 
Catalunya Central 

Domicili Fiscal Ctra Roda, núm. 70 CAN BAUMANN,  08500 Vic 
Forma jurídica Fundació 
Data de constitució 2022 

Objecte social 

Promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i difondre la recerca, el 
coneixement científic i tecnològic, la Innovació, i la docència i la 
formació en l’àmbit de la recerca i la Innovació en ciències de la vida 
i de la salut, així com l’atracció i retenció de professionals amb talent 
investigador i innovador al territori. 
 

 
 
 
En data 6 de maig de 2022 en escriptura pública número 727 es va constituir conjuntament amb 
altres entitats la Fundació Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la 
Catalunya Central.  La Fundació té per finalitat promoure, desenvolupar, transferir, gestionar i 
difondre la recerca, el coneixement científic i tecnològic, la Innovació, i la docència i la formació 
en l’àmbit de la recerca i la Innovació en ciències de la vida i de la salut, així com l’atracció i 
retenció de professionals amb talent investigador i innovador al territori. 
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La dotació inicial de la fundació és de 150.000,00 euros, dels quals 11.115,00 euros han estat  
aportats per la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, el que representa el 7,41% 
de l’aportació total.  Aquesta aportació dinerària es troba totalment realitzada. 
 
També es va acordar una aportació patrimonial o donació, sense caràcter de dotació, per a cobrir 
les despeses inicials de constitució i funcionament de 240.000,00 euros per a l’exercici 2022, 
dels quals correspon a la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut la suma de 
17.784,00 euros, quantitat que també ha esta aportada en aquest exercici. 
 
 
10.2.3. Altra tipus d’informació 
 
a) No existeix cap compromís ferm de compra ni de venda en actius financers. 
 
b) La Fundació no té contractada cap línia de descompte, però, si la següent pòlissa de crèdit: 

 
Pòlissa de crèdit formalitzada en data 5 d’abril de 2022 amb CaixaBank amb un límit màxim 
contractat de 500.000 euros, amb un tipus d’interès variable corresponent a Euribor més el 
diferencial de l’ 1,90% i venciment final el 5 d’abril de 2023. A 30 de Juny de 2022  el saldo 
disposat és de zero euros, el mateix import que l’exercici passat. 
 

 
11. EXISTÈNCIES 
 
El saldo a 30 de juny de 2022 per import de 3.355,23 euros que composa aquest epígraf correspon 
íntegrament als Acomptes a proveïdors.  El saldo a 30 de juny de 2021 era de 3.279,18 euros. 
 
 
12. MONEDA ESTRANGERA 

 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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13. FONS PROPIS

La variació experimentada pels Fons Propis de la Fundació en l’exercici finalitzat a 30 de juny 
de 2022, correspon al següent detall: 

Concepte Saldo a 30/06/2021 Addicions Traspassos Saldo final a 
30/06/2022 

Fons Social 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00 

Romanent 167.162,50 1.225.436,17 1.392.598,67 

Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 

Excedent de l'exercici 1.225.436,17 935.993,41 (1.225.436,17) 935.993,41 

Fons Propis 1.426.398,67 935.993,41 0,00 2.362.392,08 

La variació experimentada pels Fons Propis de la Fundació en l’exercici finalitzat a 30 de juny 
de 2021 és la següent:

Concepte Saldo a 30/06/2020 Addicions Traspassos Saldo final a 
30/06/2021

Fons Social 33.800,00 0,00 0,00 33.800,00 

Romanent (0,00) 167.162,50 0,00 167.162,50 

Excedents negatius d'exercicis anteriors (221.985,33) 221.985,33 0,00 0,00 

Excedent de l'exercici 389.147,83 1.225.436,17 (389.147,83) 1.225.436,17 

Fons Propis 200.962,50 1.614.584,00 (389.147,83) 1.426.398,67 

FONS SOCIAL

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

La composició del Fons Social a 30 de juny de 2022 i a 30 de juny de 2021 és de 33.800€ dels 
quals 20.800 euros varen ser aportats per la Fundació Universitària Balmes i 13.000 euros per la 
Fundació Universitària del Bages. 
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Entitat Participació en el 
Fons Social % Participació

Fundació Universitària Balmes 20.800,00 61,54%

Fundació Universitària del Bages 13.000,00 38,46%

Total 33.800,00 100,00%

PÈRDUES I GUANYS: RESULTAT DE L’EXERCICI

Segons el detall següent: 

Concepte 30/06/2022 30/06/2021 30/06/2020 30/06/2019 

Ingressos d'explotació 6.782.801,18 5.685.032,15 3.721.990,14 2.487.291,03

Despeses d'explotació (5.832.250,76) (4.439.792,52) (3.309.983,80) (2.468.783,91)

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ 950.550,42 1.245.239,63 412.006,34 18.507,12

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00

Despeses financeres (14.557,01) (19.803,46) (22.858,51) (6.042,40)

RESULTAT FINANCER (14.557,01) (19.803,46) (22.858,51) (6.042,40)

  

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 935.993,41 1.225.436,17 389.147,83 12.464,72 

  

RESULTAT DE L'EXERCICI 935.993,41 1.225.436,17 389.147,83 12.464,72 
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14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS DE CAPITAL 
 
Els moviments de l’exercici de les subvencions, donacions i llegats de capital rebuts a 30 de juny 
de 2022 que apareixen en el patrimoni net han estat els següents: 
 

Concepte Saldo a 
30/06/2021 

Subvencions 
Rebudes Regulatizació Traspassos 

a resultats 
Saldo a 

30/06/2022 

Donacions i llegats de capital 145.747,40 0,00 0,00  (47.716,80) 98.030,60 

Altres subvencions, donacions i llegats   105.707,49 259.397,26 (4,04) (83.361,79) 281.738,92 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 251.454,89  259.397,26  (4,04) (131.078,59) 379.769,52  

 
Les Altres subvencions, donacions i llegats rebudes aquest exercici 2021/22 corresponen a: 
 
 

Entitat Concepte Import 

Agencia Estatal de Investigación Ramon y Cajal 219.250,00 

Fundació Privada Institut Recerca de 
la Sida-Caixa Ramon y Cajal   40.147,26  

Total general   259.397,26 

 
 
Per a l’exercici tancat a 30 de juny de 2021, els moviments varen ser els següents: 
 

Concepte Saldo a 
30/06/2020 

Subvencions 
Rebudes Regulatizació Traspassos 

a resultats 
Saldo a 

30/06/2021 

Donacions i llegats de capital 193.565,61 0,00 (205,33) (47.612,88) 145.747,40 

Altres subvencions, donacions i llegats   0,00 135.529,25 0,00 (29.821,76) 105.707,49 

Subvencions, donacions i llegats rebuts 193.565,61  135.529,25  (205,33) (77.434,64) 251.454,89  
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Les Altres subvencions, donacions i llegats rebudes a l’ exercici 2020/21 corresponen a: 
 
Entitat Concepte Import 

Banco Santander, SA “CARdiovascular GENetic risk score for Risk Stratification of 
patients positive for SARS-CoV-2 (COvid 19) virus”. 46.031,75 

Fundació Bancària "La Caixa" Osona Cuidadora 22.500,00 

Fundació La Marató de TV3 Mendelian Randomization to assess causal genetic pathways 
leading to severe COVID-19 (GINA-COVID) 66.997,50 

Total general   135.529,25 
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15. SITUACIÓ FISCAL 
 
 
Impost de societats 
 
D’acord amb els articles 6 i 7 de la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense finalitats 
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les rendes obtingudes per la Fundació estan 
exemptes de l’impost sobre societats.  
 
Les rendes obtingudes en l’exercici d’explotacions econòmiques estan exemptes de l’Impost 
sobre Societats perquè es desenvolupen en el compliment de l’objecte fundacional i estan 
emparades per l’article 7. 7 de la Llei 49/2002. 
 
 
Retencions a compte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
 
La Fundació resta obligada a practicar liquidació, com a substitut del subjecte passiu, per les 
retencions practicades a compte de l’ IRPF, sobre els rendiments del treball i de les activitats 
professionals. 
 
 
Impost sobre el valor afegit 
 
La fundació obté alhora ingressos subjectes i exempts de l'impost sobre el Valor Afegit, derivats 
de la seva activitat de prestació de serveis d'ensenyament, i altres subjectes i no exempts, per la 
prestació d'altres serveis diversos. Per aquest motiu, l'entitat ha optat per l'aplicació de la Regla 
de la Prorrata Especial, contemplada en l'article 106 de la Llei de l'impost (Llei 37/1992, de 28 
de desembre). 
 
Les quotes suportades per despeses vinculades a l'activitat d'ensenyament, són íntegrament 
considerades com no deduïbles i comptabilitzades com més cost a la partida de despesa o 
immobilitzat corresponent, segons la seva naturalesa. 
 
Les quotes suportades en despeses generades directament per les activitats amb dret a deducció, 
són considerades íntegrament com I.V.A. deduïble. 
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16. INGRESSOS I DESPESES 

 
 
16.1. DESPESES DE L’ÒRGAN DE GOVERN 
 
D’acord amb el que estableixen els estatuts de la Fundació Universitària d’Estudis Superiors en 
Ciències de la Salut el càrrec de Patró no és retribuït.   
 
Les despeses derivades pel funcionament d’aquest òrgan han ascendit a 3.683,13 euros en el 
l’exercici 2021/22 i 944,96 euros en l’exercici 2020/21 
 
 
16.2. AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES 
 
En el decurs de l’exercici tancat a 30 de juny de 2022 han estat concedits ajuts monetaris a 
entitats, realitzats en compliment de les finalitats fundacionals pròpies de la Fundació per import 
de 269.899,00 euros.  A l’exercici passat l’import va ser de 3.000 euros.  El detall és el següent: 
 
      

Entitats Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

Fundació Universitària Balmes 145.000,00 0,00 

Fundació Universitària del Bages 90.000,00 0,00 

Fundació Institut de Recerca i Innovació en 
Ciències de la Vida i la Salut a la Catalunya 
Central 

28.899,00 0,00 

Altres entitats 6.000,00 3.000,00 

Ajuts concedits 269.899,00 3.000,00 

 
 
També s’ha comptabilitzat en aquest exercici 2021/22 la compensació de despeses per 
prestacions de col·laboració amb la Fundació Universitària Balmes per la impartició del Grau en 
Medicina  per un import de 352.805,98 euros (288.446,25 euros l’exercici passat), pel curs de 
Teràpies en Cèl·lules 0 euros (12.690,60 euros l’exercici passat) i pel pagament de voluntaris per 
import de 0 euros (312,00 euros l’exercici passat). 
 
 
16.3. APROVISIONAMENTS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
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Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

+ Existència Inicial 0,00 0,00 

+ Compres de l'exercici 116.766,72  65.767,59  

- Existència final 0,00 0,00 

= CONSUMS DE L'EXERCICI 116.766,72  65.767,59  

Treballs realitzats per altres entitats 262.207,57  293.201,46  

Aprovisionaments 378.974,29 358.969,05 

 
 

 
16.4. SERVEIS EXTERIORS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt, és el següent, en euros: 
 
 

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

Arrendaments i cànons 262.965,72 225.884,08 

Reparacions i conservació 229.404,60 181.301,23 

Serveis professionals independents 89.951,33 85.888,65 

Transports 2.025,44 812,61 

Primes d'assegurances 46.896,18 30.077,62 

Publicitat, propaganda i relacions públiques 9.183,84 9.959,96 

Subministraments 77.017,68 74.181,03 

Altres serveis 648.156,31 600.460,91 

Serveis  exteriors 1.365.601,10 1.208.566,09 

 
 
                                       
16.5. CÀRREGUES SOCIALS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
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16.6. VARIACIÓ DE LES PROVISIONS DE LES ACTIVITATS 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
16.7. DOTACIÓ DE L’AMORTITZACIÓ DE L’IMMOBIILITZAT 
 
                                

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

      
- Amortització immobilitzat material 168.127,22  138.485,02  

      

Total 168.127,22 138.485,02 

                             48.256,17 
 
16.8. TRIBUTS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats és la següent en euros: 
 
                                    
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

      
Seguretat Social a càrrec de l'empresa 525.098,55  376.097,82  

Altres despeses socials 731.972,53  510.747,80  
      

Total Càrregues Socials 1.257.071,08 886.845,62 

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

.- Escombreries 0,00  288,13  

.- Guals 135,00  67,50  

.- Taxa de residus comercials 685,38  137,08  

.- Taxa sexennis AQU 524,40  349,60  

.- Altres tributs 172,60  143,94  

                                            Total 1.517,38 986,25 
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16.9. DESPESES FINANCERES I DETERIORAMENT I RESULTATS PER 

ALIENACIONS D’INSTRUMENTS FINANCERS 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 
 

Concepte    Exercici 30/06/2022  Exercici 30/06/2021 

 Despeses financeres 11.750,00  16.260,58  

Interessos deutes a llarg termini 10.500,00 14.500,00 

Altres comissions i despeses 
financeres 1.250,00  1.760,58  

 
 
16.10. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ CORRENT 
 
La composició d’aquest epígraf del compte de resultats adjunt és el següent, en euros: 
 

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

Màsters  3.060,99  11.080,68  
Convenis de Transferència de Coneixement 4.132,23  14.970,00  
Altres 26.118,33  35.551,13  
Prestació de serveis entitats del grup 8.537,64  0,00  

TOTAL 41.849,19 61.601,81 

 
 
16.11. INGRESSSOS FINANCERS 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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16.12. SUBVENCIONS A L’EXPLOTACIÓ 
 
 
El detall de les principals subvencions a l’explotació acreditades durant l’exercici finalitzat a 30 
de juny de 2022 i 2021 és el següent: 
 
 

Entitat Concepte Exercici 
2021/22 

Exercici 
2020/21 

Fundació Estatal para la Formació 
de Empleo Cursos FUNDAE 2.030,40 2.023,02 

Agencia Estatal de Investigación Ramon y Cajal 5.908,34 0,00 

Total subvencions Oficials a l'explotació 7.938,74 2.023,02 

Casa Terradellas, SA 
Vuit beques als millors expedients acadèmics 
de la Pràctica Clínica dels estudis oficials del 
Grau de Medicina de la UVI-UCC 

23.400,00 23.400,00 

Fundació Universitària Balmes 
Projecte " Institut de recerca i innovació en el 
sector salut, a l'àmbit territorial de la 
Catalunya Central" 

25.508,00 37.430,00 

Fundació Universitària del Bages 
Projecte " Institut de recerca i innovació en el 
sector salut, a l'àmbit territorial de la 
Catalunya Central" 

15.305,00 22.460,00 

Total Donacions i altres ingressos per a activitats 64.213,00 83.290,00 

Banco Santander, SA 
“CARdiovascular GENetic risk score for Risk 
Stratification of patients positive for SARS-
CoV-2 (COvid 19) virus”. 

18.709,99 27.321,76 

Banco Santander, SA Beca Progreso 0,00 2.000,00 
Banco Santander, SA Beca Conecta 700,00 0,00 
Fundació Bancària "La Caixa" Osona Cuidadora 19.995,96 2.500,00 

Fundació La Marató de TV3 
Mendelian Randomization to assess causal 
genetic pathways leading to severe COVID-19 
(GINA-COVID) 

32.056,30 0,00 

Fundació Privada Institut Recerca 
de la Sida-Caixa Ramon y Cajal 6.691,20 0,00 

Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de l'exercici 78.153,45 31.821,76 

 
 
 
16.13. ALTRES RESULTATS 
 
El saldo a 30 de juny de 2022 de 36.473,93 euros corresponen principalment a recuperacions de 
matrícules.  En l’exercici anterior l’import va ser de 7.696,89 euros. 
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16.14. DETALL DELS INGRESSOS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS 
 
Els ingressos obtinguts per prestació de serveis durant l’exercici tancat a 30 de juny de 2022 i 
2021 són els següents: 
 
 

Prestació de serveis  Exercici 2020/22 Exercici 2020/21 

Ingressos per Matrícules del Grau en Medicina 6.287.897,47 5.269.475,81 

Ingressos per Taxes de matrícules, taxes de secretaria i altres 127.125,00 99.339,27 

Ingressos per cursos de Formació Contínua 91.433,60 82.170,71 

TOTAL 6.506.456,07 5.450.985,79 

 
 
16.15. DETALL D’INGRESSOS I DESPESES ANTICIPADES 
 
La composició de les despeses anticipades a 30 de juny de 2022 i 30 de juny de 2021, és la 
següent: 
  
 

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

Lloguer Unitat Docent Althaia 90.483,13 62.227,20 

Matrícules  40.493,93 55.173,15 

Treballs realitzats per altres empreses: assesoraments... 13.711,39 0,00 

   Altres despeses: compra material, viatges... 10.833,59 2.423,41 

Subscripcions a productes electrònics 10.151,00 8.135,51 

Publicitat  7.051,38 3.203,48 

Manteniment edificis, calefacció, alarmes... 984,39 834,52 

Neteges 866,36 0,00 

Manteniment de programes informàtics 216,32 9.533,33 

Quotes associatives 0,00 450,00 

Assegurances 0,00 1.714,46 

Total despeses anticipades 174.791,49 143.695,06 

Matrícules  117.390,00 136.284,91 

Total ingressos anticipats 117.390,00 136.284,91 
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16.16. ALTRES DESPESES DE GESTIÓ CORRENT 
 
El saldo comptabilitzat en aquesta partida correspon a la transferència del benefici als participis 
no gestors per activitats de formació contínua i de transferència de coneixement.  Aquest exercici 
l’import ha estat de 2.721,70 euros (l’exercici passat 19.770,66  euros).  
 

 
17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 
 
En l’exercici 2021/22, no s’ha produït cap increment ni disminució de la dotació fundacional de 
la Fundació. 
 
En l’exercici tancat a 30 de juny de 2022, s’ha acomplert amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril, que estableix que les fundacions han de destinar almenys el setanta per cent de les 
rendes i els altres ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment de les finalitats 
fundacionals, i la resta s’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé 
incrementar-ne la dotació. 
 
 Els resultats obtinguts aquest exercici 2021/22  i en els anteriors són els següents: 
 

 
                     
En aquest exercici 2021/22 i en l’exercici 2020/21 els càlculs s’han realitzat segons la guia sobre 
l’aplicació d’ingressos a les finalitats fundacionals, metodologia per al càlcul del percentatge 
publicat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a febrer de 2021. Per a la 
resta d’exercicis es deixa la metodologia de càlcul que es va presentar en els comptes anuals de 
l’exercici corresponent. 
 
El detall es el següent: 

Concepte Exercici 
30/06/2022 

Exercici 
30/06/2021 

Exercici 
30/06/2020 

Exercici 
30/06/2019 

+ Ingressos activitats fundacionals 6.704.478,06 5.615.733,45 3.670.148,30 2.473.376,79 

+ Ingressos altres activitats 41.849,19 61.601,81 28.208,22 8.440,69 

+ Altres resultats 36.473,93 7.696,89 23.633,62 5.473,55 

Total ingressos exercici 6.782.801,18 5.685.032,15 3.721.990,14 2.487.291,03 

          

Total despeses exercici 5.846.807,77 4.459.595,98 3.332.842,31 2.474.826,31 

          

Resultat de l'exercici 935.993,41  1.225.436,17  389.147,83  12.464,72  
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Exercici 2021/22: 
 
 
Conceptes 
(imports en euros) Imports 

Ingressos (1) 6.782.801,18 
  

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de 
l'exercici (2.2) 45.384,96 

    - Traspàs a resultats de les inversions realizades en el Grau de Medicina i en el laboratori docent 
d'anatomia 45.384,96 

    -    
 45.384,96 

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

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 6.737.416,22 
 
 
Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes (a) 

Despeses 
indirectes (b) 

Total 
despeses 

Despeses (7) 3.516.985,90 2.329.821,87 5.846.808 
    

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) 

61.038,85   61.039 

    - Dotació a l'amortització de les inversions realitzades en el Grau 
en Medicina, Unitats docents, laboratoris i en projectes de Recerca 61.038,85   61.039 

    -      0 
Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i 
llegats, no reintegrables i amb finalitat específica, traspassats al 
resultat de l'exercici, i en correlació amb l'ajust extracomptable 
realitzat en els ingressos (8.2) 

45.384,96 0,00 45.385 

    - Dotació a l'amortització de les inversions realitzades en el Grau 
en Medicina i el laboratori docent d'anatomia 45.384,96   45.385 

    -      0 

Ajustos extracomptables  106.423,81 0,00 106.424 
    

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) 

139.995,95   139.996 

    - Inversions realitzades en les unitats, laboratoris i espais docents 139.995,95   139.996 

    -      0 
Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) 
(12)=(10)+(11) 139.995,95 0,00 139.996 

    
Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 3.550.558,04 2.329.821,87 5.880.380 
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Conceptes 
(imports en euros) Imports 

Ingressos ajustats (6) 6.737.416,22 
Despeses indirectes ajustades (13b) 2.329.821,87 
Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 4.407.594,35 
Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals 
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts) 3.085.316,05 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 3.550.558,04 
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 465.242,00 
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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-1 3.905.612,53 2.733.928,77 2.829.120,73       2.829.120,73 0,00 2.829.120,73 103,5% 0 
N 4.407.594,35 3.085.316,05 3.550.558,04         3.550.558,04 3.550.558,04 115,1% 0 

Total  5.819.244,82 6.379.678,77 0,00 0,00 0,00 2.829.120,73 3.550.558,04 6.379.678,77   0 
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Exercici 2020/21: 
 
 
Conceptes 
(imports en euros) Imports 

Ingressos (1) 5.685.032,15 
  

Subvencions, donacions i llegats no reintegrables amb finalitat específica, traspassats al resultat de 
l'exercici (2.2) 45.384,98 

    - Traspàs a resultats de les inversions realitzades en el Grau de Medicina i en el laboratori docent 
d'anatomia 45.384,98 

 45.384,98 
  

Ingressos ajustats (6)=(1-3+5) 5.639.647,17 
 
Conceptes 
(imports en euros) 

Despeses 
directes (a) 

Despeses 
indirectes 

(b) 

Total 
despeses 

Despeses (7) 2.725.561,34 1.734.034,64 4.459.596 
    
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) 

45.872,10   45.872 

    - Dotació a l'amortització de les inversions realitzades en el Grau en 
Medicina, Unitats docents, laboratoris i en projectes de Recerca 45.872,10   45.872 

    -      0 
Import de les despeses derivades de les subvencions, donacions i 
llegats, no reintegrables i amb finalitat específica, traspassats al resultat 
de l'exercici, i en correlació amb l'ajust extracomptable realitzat en els 
ingressos (8.2) 

45.384,98 0,00 45.385 

    - Dotació a l'amortització de les inversions realitzades en el Grau en 
Medicina i el laboratori docent d'anatomia 45.384,98   45.385 

    -      0 

 91.257,08 0,00 91.257 
    
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) 

194.816,47   194.816 

    - Inversions realitzades en les unitats, laboratoris i espais docents 194.816,47   194.816 

    -      0 

Ajustos extracomptables positius (sumen a l'import) (12)=(10)+(11) 194.816,47 0,00 194.816 
    

Despeses ajustades (13)=(7-9+12) 2.829.120,73 1.734.034,64 4.563.155 
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Conceptes 
(imports en euros) Imports 

Ingressos ajustats (6) 5.639.647,17 

Despeses indirectes ajustades (13b) 1.734.034,64 

Ingressos nets ajustats (14)=(6-13b) 3.905.612,53 
Import d'aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals 
(15)=((14)*70% o el % superior fixat als estatuts) 2.733.928,77 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (13a) 2.829.120,73 
Compliment (+) o incompliment (-) (16)=(13a-15) 95.191,96 

 
 

Exercici 
Ingressos 

nets 
ajustats (14) 

Import 
aplicació 

obligatòria 
(15) 

Imports 
executats al 
compliment 

directe  
en l'exercici 

(S13a) 

Aplicació de recursos al compliment 
directe de les finalitats fundacionals 

(13a) 

Import  
pendent 

        N Total % 
compliment   

N 3.905.612,53 2.733.928,77 2.829.120,73 2.829.120,73 2.829.120,73 103,5% 0 

Total  2.733.928,77 2.829.120,73 2.829.120,73 2.829.120,73   0 
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19.  INFORMACIÓ DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL 
 
En el curs 2021/22, les accions en l’àmbit de sostenibilitat han estat les següents: 
 

o Seguiment dels consums d’aigua i energia. 
o Instal·lació d’aixetes amb filtre de carbó actiu als nous UCoworking office. 
o Nous contenidors de recollida selectiva per als UCoworking office. 
o Millora del servei de fonts d’aigua (canvi de proveïdor). 
o Consum d’electricitat d’origen 100% renovable. 
o Càlcul i aplicació d’optimització de potències segons nous peatges. 
o Seguiment de la producció de les plaques fotovoltaiques. 
o Adquisició d’un contenidor per a residus d’aparells elèctrics i electrònics. 
o Gestió de recollida de residus. 
o Informe Plàstic Zero. 
o Convenis amb les següents empreses gestores de residus: Fundació Trueta (per 

medicaments) i ACS Recycling (residus d’aparells elèctrics i electrònics). 
o Conveni amb Fundació Areté-Osonament pel nou servei de valisa del Campus Vic. 
o Càlcul de les emissions de gasos d’efecte hivernacle curs 2020-2021 i any natural 2021. 
o Participació al rànquing UI Greenmetric d’universitats sostenibles (any 2021). 
o Participació al Rànquing THE Times Higher Education. 
o Participació a la Setmana Europea de Residus 2021. 
o Participació a la Sessió territorial Agenda 2030 a l’àmbit local. 
o Participació al grup d’energia del CSUC. 
o Participació al grup de sostenibilitat de l’ACUP. 
o Publicació de notícies a l’Apunt. 

 
 

20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 
 

Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
21. NEGOCIS CONJUNTS 
 
Sense anotacions en aquesta partida. 
 
 
22.  ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS A LA VENDA 

 
Sense anotacions en aquesta partida. 
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23.  FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
A l’exercici 2022/23 s’inicia el sisè curs del Grau en Medicina.  
 
 
24.  OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
En el decurs de l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2022, s’han produït diverses operacions amb 
la Fundació Universitària Balmes i la Fundació Universitària del Bages amb les quals existeix 
una vinculació per la participació en el fons social de la fundació, del 61,54% i 38,46% 
respectivament, tal i com es detalla a l’apartat 13 de Fons Propis. 
 
El detall de les esmentades operacions és el següent: 
 

        

 Exercici 2021/22 Exercici 2020/21 

Concepte Donacions 
Rebudes 

Vendes i 
Prestacions 
de Serveis 

(I.V.A 
Inclòs) 

Compres i 
serveis 
rebuts 
(I.V.A. 
Inclòs) 

Donacions 
realitzades 

Donacions 
Rebudes 

Vendes i 
Prestacions 
de Serveis 

(I.V.A 
Inclòs) 

Compres i 
serveis 
rebuts 
(I.V.A. 
Inclòs)  

FUNDACIÓ 
UNIVERSITÀRIA 
BALMES 

25.508,00 39.629,46 1.208.411,58 145.000,00 37.430,00 17.511,41 1.121.272,01  

FUNDACIÓ 
UNIVESITÀRIA DEL 
BAGES 

15.305,00 11.520,00 162.801,33 90.000,00 22.460,00 22.429,00 183.537,35  

FUNDACIÓ INSTITUT 
DE RECERCA I 
INNOVACIÓ EN 
CIÈNCIES DE LA VIDA 
I LA SALUT A LA 
CATALUNYA 
CENTRAL 

0,00 4.415,02 0.00 28.899,00 0,00  0,00 0,00  

 
 
 
Com a conseqüència de les operacions realitzades durant l’exercici, a 30 de juny de 2022  i a 30 
de juny de 2021 el saldo existent amb les esmentades entitats és el que es detalla a continuació: 
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Concepte Saldo a 
30/06/2022 

Saldo a 
30/06/2021 

Saldo creditor per operacions comercials 124.954,51  454.750,74  

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES  58.267,43  359.979,74  

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 66.687,08  94.771,00  

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA I INNOVACIÓ EN 
CIÈNCIES DE LA VIDA I LA SALUT A LA CATALUNYA 
CENTRAL 

0,00  0,00  

Saldo deutors per operacions comercials 27.455,02  31.341,00  

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES  0,00  16.014,00  

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 11.520,00  15.327,00  

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA I INNOVACIÓ EN 
CIÈNCIES DE LA VIDA I LA SALUT A LA CATALUNYA 
CENTRAL 

15.935,02  0,00  
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25. ALTRA INFORMACIÓ 
 
 
El número de personal ocupat per la Fundació a 30 de juny de 2022 i 2021, distribuït per 
categories i sexe, és el que es detalla a continuació: 
 

  2021/22 2020/21 
 

Concepte Dones Homes TOTAL Dones Homes TOTAL Variació 

DIRECTOR/A GENERAL 1 0 1 1 0 1 0 

DIRECTOR/A EXECUTIU 1 0 1 1 0 1 0 

DIRECTOR/A ACADÈMIC 0 1 1 0 1       1 0 

PROF.ORDIN./CATEDRÀTIC(DED.EX 2 6 8 0 4 4 4 

PROF.AGREGAT/TITULAR(DED.EX.) 22 21 43 20 20 40 3 

ASSOCIAT 45 43 88 12 20 32 56 

TITULAT SUPERIOR 1 0 1 0 1 1 0 

TITULAT MIG 2 0 2 3 0 3 -1 
OFICIAL DE PRIMERA 
ADMINISTRATIU 11 3 14 9 1 10 4 

OFICIAL 2ª ADMINISTRATIU 0 0 0 1 0 1 -1 

OFICIAL 2ª OFICIS AUX./LABORAT 1 0 1 1 0 1 0 

TOTAL NOMBRE MITJÀ DE 
PERSONAL 86 74 160 48 47 95 65 

 
 
 HONORARIS D’AUDITORIA 

 
L’import dels honoraris professionals meritats per l’auditor de la Fundació corresponents a 
l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2022, ascendeixen a 5.170 
euros (sense IVA). L’exercici passat l’import va ser de 4.826,23 euros. 
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 CANVIS DELS COMPONENTS DEL PATRONAT 

 
 

NOM I COGNOMS CÀRREC MODIFICACIONS NOMENAMENT 

Sr. Josep Maria Argimon Pallàs Patró Baixa 26/11/2021 
Patronat, a proposta de 
l’Institut Català de la 

Salut 

Sra. Anna Forcada Arcarons Patrona Alta 26/11/2021 
Patronat, a proposta de 
l’Institut Català de la 

Salut 

Sr: Pere Soley Bach Patró Baixa 26/11/2021 Patronat, a proposta del 
Consorci Sanitari de Vic 

Sra. Sara Manjón del Solar Patrona Alta 26/11/2021 Patronat, a proposta del 
Consorci Sanitari de Vic 

Sr. Manel Jovells Cases Patró Renovació 26/11/2021 Patronat, a proposta de 
la Fundació Althaia 

Sr. Ramon Massaguer Meléndez Patró Renovació 26/11/2021 Patronat, a proposta de 
la Fundació Puigvert 

Sra .Imma Ubiergo Perramon Patrona Baixa 26/11/2021 Fundació Universitària 
del Bages 

Sr. Antoni Llobet Mercadé Patró Alta 26/11/2021 Fundació Universitària 
del Bages 

Sr. Manuel Peiró Posadas Patró Renovació 26/11/2021 Fundació Universitària 
del Bages 

Sr. Joan Brugués Terradellas Patró Baixa 20/12/2021 Fundació Universitària 
Balmes 

Sr. Pere Soley Bach Patró Alta 20/12/2021 Fundació Universitària 
Balmes 

Sr. Joan Turró Vicens Patró Baixa 18/5/2022 Fundació Universitària 
Balmes 

Sr. Jordi Baiget Cantons Patró Alta 20/6/2022 Fundació Universitària 
Balmes 

Sr. Marc Soler Fàbregas Patró Renovació 26/11/2021 Fundació Universitària 
Balmes 

Sr. Miquel Vilardell Tarrés Patró Renovació 26/11/2021 Fundació Universitària 
Balmes 

St. Joan Font Fabregó Patró Baixa 26/11/2021 Fundació Universitària 
Balmes 

Sra. Meritxell Borràs Ferrer Patrona Baixa 16/02/2022 Fundació Universitària 
Balmes 

 
 
 ASSISTENTS A LES REUNIONS DEL PATRONAT SENSE DRET A VOT 

 
Segons el que s’especifica a l’article 17 dels estatuts de la Fundació Universitària en Ciències 
a de la Salut, assistiran a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot i sempre que se´ls 
convoqui  

a) El Rector de la Universitat de Vic-UCC. 
b) El Director Acadèmic de la Fundació 
c) El Director General de la Fundació 
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d) Altres persones que, segons l’ordre del dia de la reunió, puguin ser beneficioses 
pels interessos de la Fundació. 

 
 

 INFORMACIÓ SOBRE RETRIBUCIONS I PRESTACIONS A MEMBRES DEL 
PATRONAT, DIRECCIÓ GENERAL DE LA FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS DE 
CIÈNCIES DE LA SALUT. 

 
Durant l’exercici finalitzat a 30 de juny de 2022 no ha estat satisfet cap import en raó del seu 
càrrec als membres del Patronat de la Fundació. 

 
Per altra banda, no han estat concedits crèdits, ni bestretes, ni existeix tampoc cap obligació 
contreta en concepte de pensions ni assegurances de vida. 
 
Pel que fa a les retribucions de la  Direcció General, Direcció Executiva i de la Direcció 
Acadèmica de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut  i tenint en compte 
l’article 16 dels Estatuts de la Fundació, aquestes figures s’assimilen a la màxima direcció 
de la Fundació, i els sou de les persones que composen aquests òrgans ascendeix a 30 de 
juny de 2022 a 191.677,18 euros (189.433,29 euros l’exercici passat) 

 
 
 GARANTIES COMPROMESES AMB TERCERS I ALTRES PASSIUS CONTIGENTS. 

 
Sense anotacions en aquest apartat. 
 

 
 RELACIONS AMB EL PROTECTORAT DE FUNDACIONS. 

 
En l’exercici 2021/22 la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut va sol·licitar 
al Protectorat de Fundacions la inscripció al Registre de Fundacions de les següents 
modificacions del Patronat: 
  
En la reunió del Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut del dia 
26 de novembre de 2021 es van adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

 
1.- Nomenar membre del Patronat a la Sra. ANNA FORCADA ARCARONS, a proposta de 
l’Institut Català de la Salut (article 17.1.b dels Estatuts), en substitució del Sr. JOSEP 
MARIA ARGIMON PALLÀS, el mandat de patró del qual queda revocat, de conformitat 
amb el que preveu l’article 17.2.c dels Estatuts, i al qual s’agraeixen els serveis prestats a la 
Fundació.  
 
2.- Nomenar membre del Patronat a la Sra. SARA MANJÓN DEL SOLAR, a proposta del 
Consorci Sanitari de Vic (article 17.1.b dels Estatuts), en substitució del Sr. PERE SOLEY 
BACH, que ha finalitzat el seu mandat, i al qual se li agraeixen els serveis prestats a la 
Fundació.  
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3.- Renovar el mandat del Sr. MANEL JOVELLS CASES, a proposta d’Althaia, Xarxa 
Assistencial Universitària de Manresa, Fundació Privada (article 17.1.b dels Estatuts).  
 
4.- Renovar el mandat del Sr. RAMON MASSAGUER MELÉNDEZ, a proposta de la 
Fundació Puigvert (article 17.1.b dels Estatuts).  
 
5.- Prendre raó del nomenament de patró efectuat per la Fundació Universitària del Bages 
del Sr. ANTONI LLOBET MERCADÉ, de conformitat amb el que preveu l’article 17.1.a) 
dels Estatuts), en substitució de la Sra. IMMA UBIERGO PERRAMON, que ha renunciat 
al càrrec i a la que se li agraeixen els serveis prestats a la Fundació.  
 
6.- Prendre raó de la renovació del mandat de patró efectuada per la Fundació Universitària 
del Bages del Sr. MANUEL PEIRÓ POSADAS, de conformitat amb el que preveu l’article 
17.1.a) dels Estatuts.  
 
7.- Prendre raó de la renovació del mandat de patró efectuada per la Fundació Universitària 
Balmes del Sr. MARC SOLER FÀBREGAS, de conformitat amb el que preveu l’article 
17.1.a) dels Estatuts.  
 
8.- Prendre raó de la renovació del mandat de patró efectuada per la Fundació Universitària 
Balmes del Sr. MIQUEL VILARDELL TARRÉS, de conformitat amb el que preveu l’article 
17.1.a) dels Estatuts.  
 
9.- Prendre raó del nomenament de patró efectuat per la Fundació Universitària Balmes del 
Sr. PERE SOLEY BACH, de conformitat amb el que preveu l’article 17.1.a) dels Estatuts, 
en substitució del Sr. JOAN BRUGUÉS TERRADELLAS, amb efectes 20 de desembre de 
2021, al qual s’agraeixen els serveis prestats a la Fundació.  
 
10.- Prendre raó de la renúncia al càrrec de patró efectuada pel Sr. JOAN FONT FABREGÓ, 
al qual s’agraeixen els serveis prestats 
 
 
En la reunió del Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut del dia 
20 de juny de 2022 es van adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
1.- Prendre raó de la renúncia al càrrec de patrona efectuada per la Sra. MERITXELL 
BORRÀS SOLÉ, a la qual se li agraeixen els serveis prestats. 
 
2.- Prendre raó del nomenament de patró efectuat per la Fundació Universitària Balmes del 
Sr. JORDI BAIGET CANTONS, de conformitat amb el que preveu l’article 17.1.a) dels 
Estatuts), en substitució del Sr. JOAN TURRÓ VICENS, al qual se li agraeixen els serveis 
prestats a la Fundació 

 
 

Tots els nomenaments indicats van ser acceptats per les persones nomenades. Totes les 
modificacions en la composició del patronat han estat inscrites al Registre de Fundacions 
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 PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
 

La Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (a partir d’ara FESS), és una 
institució que requereix per a la realització de la seva funció o activitat, de la contractació de 
treballadors per compte aliena. És per aquest motiu que la FESS ha de complir la normativa 
específica per a la protecció dels treballadors davant del riscos laborals. En concret, la Llei 
31/95 de Prevenció de Riscos Laborals i el RD39/97 que és el Reglament dels Serveis de 
Prevenció.  
 
Segons s’indica en la Llei 31/95 i el RD 39/97, i tenint en compte l’activitat i el nombre de 
treballadors, la FESS opta per l’assumpció de la prevenció a través d’un servei de 
prevenció aliè. En concret, amb Aspy prevención, SLU.  
 
El servei de prevenció aliè, assumeix les 4 disciplines preventives: Seguretat, Higiene, 
Ergonomia i Psicosociologia Aplicada i la Vigilància de la Salut. 

 
 La FESS disposa d’un Pla de Prevenció en el qual es determina la gestió de la prevenció i 
les activitats i actuacions per al compliment de la Llei 31/95 i RD39/97. Entre les accions i 
actuacions més representatives:  
 

 Avaluació de riscos laborals i planificació de l’activitat preventiva. Identificació 
dels riscos i planificació de l’activitat preventiva. Durant l’any acadèmic 2021-
2022 s’ha revisat i actualitzat.  

 Informació i formació als treballadors. Realització de cursos online per a tots els 
treballadors. S’han activat nous cursos per a les noves incorporacions. 

 Formació curs bàsic 50 hores per a una treballadora. Per poder-la nomenar com a 
recurs preventiu al laboratori d’anatomia.  

 Vigilància de la Salut. Reconeixements mèdics inicials per als treballadors de 
nova incorporació, i periòdics per a la resta de treballadors.  

 Altres temes contemplats en el Pla de Prevenció i que cal iniciar: la Coordinació 
d’Activitats Empresarials, Mesures d’emergència. 

 Pla d’autoprotecció. S’està elaborant en aquests moments el Pla d’Autoprotecció 
de l’edifici de Can Baumann 

 
Les actuacions realitzades per la FESS, per evitar la propagació i infecció per SARS-
CoV-2 (CÒVID-19).  
 

 Reunions periòdiques del Comitè de Crisi per la CÒVID-19.   
 Adquisició de:  

 Equips de protecció individual: mascaretes quirúrgiques, 
mascaretes FFP2.  

 Gel hidrològic per a la desinfecció de mans.  
 Comunicat sobre la no obligatorietat de les mascaretes a la universitat. 
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 MOVIMENTS DEL FONS ESPECIALS 
 
En els exercicis 2021/22 i 2020/21, no s’ha dut a terme cap moviment en els fons especials, 
ni s’ha produït cap fet que comporti l’incompliment de les finalitats fundacional i dels 
preceptes legals. 

 
 
26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 
La informació es presenta segmentada per centres d’activitat per aquest exercici 2021/22 
 
UNITATS CENTRE Superàvit/Dèficit Ingressos Despeses Inversions 

Escoles i Facultats Facultat de Medicina 3.460.084,50 6.582.596,57 3.122.512,07  0,00  
Centres i Instituts de 
Recerca 

Càtedra d'Educació 
Mèdica/IRIS/Projectes (45.951,13) 128.692,16 174.643,29  0,00  

Serveis de Suport a la 
Docència i a la Recerca 

Laboratori 
d'Anatomia/Laboratori 
Tecnològic 

(44.707,13) 62.080,04 106.787,17  0,00  

Serveis Generals 
d'Administració  

Fundació d'Estudis 
Superiors en Ciències 
de la Salut 

(2.433.432,83) 9.502,56 2.442.935,39  237.002,83  

TOTAL   935.993,41 6.782.871,33 5.846.877,92  237.002,83  

 
 
Comptes Anuals corresponents a l’exercici anual tancat a 30 de juny de 2022 que es 
composen dels fulls adjunts número 1 a 61 a Vic, aprovats pel Patronat el dia 2 de desembre 
de 2022. 
 
Així ho certifica el Secretari del Patronat, amb el vistiplau del President 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Josep Arimany Manso                  David Sanclimens Solervicens 
 President del Patronat                  Secretari del Patronat 
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