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Informe d'auditoria independent de comptes anuals
Al Patronat de la FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Informe sobre els comptes anuals
Hem auditat els comptes anuals adjunts de FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA (en
endavant “La Fundació”), que comprenen el balanç a 31 d’agost de 2015, el compte de
pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria corresponents a
l’exercici finalitzat en aquesta data (en endavant exercici 2015).
Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals.
Els membres del Patronat són responsables de formular els comptes anuals adjunts, de
forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats
de FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA, de conformitat amb el marc normatiu
d’informació financera aplicable a l’entitat a Espanya, que s’identifica en la nota 2.a de la
memòria adjunta, i del control intern que considerin necessari per a permetre la
preparació de comptes anuals lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error.
Responsabilitat de l’auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada
en la nostra auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la
normativa reguladora de l’auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa
exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que planifiquem i executem
l’auditoria a la fi d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures
d’incorreccions materials.
Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per a obtenir evidència d’auditoria
sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments
seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció
material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions
del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de
l’entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els 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. Una auditoria també inclou l’avaluació de
l’adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat de les estimacions
comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes
anuals presos en el seu conjunt.
Considerem que l’evidència d’auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i
adequada per a la nostra opinió d’auditoria.

II

Opinió
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
POLITÈCNICA DE CATALUNYA, a 31 d’agost de 2015, així com dels seus resultats
corresponents a l’exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d’informació financera, així com la legislació de la Generalitat de Catalunya que
resulta d’aplicació per la Fundació, entre d’altres la Llei Catalana de Fundacions i, en
particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts.
Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
La memòria d’activitats amb el detall de la gestió econòmica adjunt de l’exercici 2015
conté les explicacions que la Direcció de la Fundació considera oportunes sobre la situació
d’aquesta, l’evolució de les seves activitats i sobre altres aspectes, i no forma part
integrant dels comptes anuals. Hem verificat que la informació comptable que conté la
citada memòria d’activitats concorda amb la de les comptes anuals de l’exercici 2015. El
nostre treball com a auditors es limita a la verificació de la memòria d’activitats amb el
detall de la gestió econòmica amb l’abast mencionat en aquest mateix paràgraf i no inclou
la revisió d’informació diferent de l’ obtinguda a partir dels registres comptables de la
Fundació.
BDO Auditores, S.L.P.

_______________
Ramón Roger Rull
Soci-Auditor de Comptes
Barcelona, 23 de febrer de 2016
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BALANÇOS AL 31 D'AGOST DE 2015 I DE 2014
(Expressats en euros)

ACTIU
ACTIU NO CORRENT

Notes de
la Memòria

31/08/2015
1.287.970,73

31/08/2014
1.375.814,66

Immobilitzat intangible
Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques

(Nota 5)

22.346,62
22.346,62

17.305,47
17.305,47

Immobilitzat material
Instal·lacions tècniques
Altres instal·lacions i utillatge
Mobiliari
Equips per a processament d’informació
Elements de transport
Altre immobilitzat

(Nota 6)

1.260.287,07
520.388,10
72.153,49
371.770,99
272.887,14
7.635,33
15.452,02

1.350.322,15
577.336,60
85.557,73
436.827,75
233.230,08
10.694,48
6.675,51

-

2.850,00
2.850,00

5.337,04
5.337,04

5.337,04
5.337,04

7.210.697,19

6.870.573,33

1.656.896,68
1.488.055,24

1.245.275,75
1.016.125,16

161.401,44
7.440,00
-

201.652,26
25.064,16
2.434,17

4.500.000,00
4.500.000,00

4.550.000,00
4.550.000,00

(Nota 9)

282.026,07

221.203,15

(Nota 8.1.1.a)

771.774,44
771.774,44

854.094,43
854.094,43

8.498.667,92

8.246.387,99

Inversions en entitats del grup i
associades a llarg termini
Instruments de patrimoni
Inversions financeres a llarg termini
Altres actius financers

(Nota 8.3)

(Nota 8.1)

ACTIU CORRENT
Usuaris, patrocinadors i deutors
de les activitats i altres comptes a cobrar
Usuaris, deutors per vendes i prestació de serveis
Deutors, entitats del grup, associades
i altres parts vinculades
Personal
Altres crèdits amb les Administracions Públiques
Inversions financeres a curt termini
Altres actius financers
Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoreria

TOTAL ACTIU

(Nota 8.1.2)
(Nota 8.1.2 i 17.1)
(Nota 8.1.2)
(Nota 8.1.2)
(Nota 8.1.3)
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BALANÇOS AL 31 D'AGOST DE 2015 I DE 2014
(Expressats en euros)

PASSIU

Notes de la
Memòria

31/08/2015

31/08/2014

753.651,06

735.555,11

753.651,06
735.555,06
18.096,00

735.555,11
727.667,37
7.887,74

7.745.016,86

7.510.832,88

1.574.614,26

1.689.003,01

2.329,23
2.329,23

13.579,91
13.579,91

(Nota 8.2.1)
(Nota 8.2.1 i 17.1)
(Nota 8.2.1)
(Nota 8.2.1)
(Nota 10)
(Nota 8.2.1)

2.981.705,58
300.906,10
534.118,64
1.627.302,20
262.951,53
103.369,78
153.057,33

2.799.782,36
390.537,61
412.302,67
1.490.794,61
253.075,00
103.168,39
149.904,08

(Nota 11)

3.186.367,79

3.008.467,60

8.498.667,92

8.246.387,99

PATRIMONI NET
Fons propis
Fons dotacionals
Reserves
Excedent de l’exercici (positiu)

(Nota 8.4.1)
(Nota 8.4.2)
(Nota 3)

PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Altres passius financers
Creditors per activitats i altres comptes a pagar
Proveïdors
Creditors, entitats del grup i associades
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les Administracions Públiques
Acomptes d’usuaris
Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

(Nota 13)
(Nota 8.2.1)
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
COMPTES DE PÈRDUES I GUANYS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS 2015 I 2014
(Expressats en euros)

PÈRDUES I GUANYS

Notes de la
Memòria

2015

2014

Ingressos per les activitats
Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

(Nota 20.1)

10.127.223,35
10.108.543,78
17.668,87
1.010,70
-

10.065.768,50
10.045.238,46
20.530,04
-

Ajuts concedits i altres despeses
Ajuts concedits

(Nota 12.a)

(97.895,53)
(97.895,53)

(89.755,27)
(89.755,27)

Aprovisionaments

(Nota 12.b)

(123.331,06)

(148.376,96)

Altres ingressos de les activitats
Ingressos per arrendaments
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(Nota 7.2)

176.548,97
56.022,00
120.526,97

120.582,07
13.657,00
106.925,07

Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Provisions

(Nota 12.c)
(Nota 12.c)

(4.131.714,77)
(3.172.890,58)
(958.824,19)
-

(3.830.713,50)
(2.892.332,74)
(938.380,76)
-

(Nota 12.d)

(5.792.554,23)
(5.746.082,24)
(53.335,08)

(5.844.555,15)
(5.793.710,57)
(124.556,26)

6.863,09

73.711,68

(374.449,61)

(432.807,44)

114.388,75

71.575,06

2.231,28
2.231,28

322,27
322,27

-

(241,71)

(99.552,85)

(88.202,13)

Altres despeses d'explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deteriorament i variació de
provisions per operacions de les activitats
Amortització de l’immobilitzat
Variació de provisions

(Nota 5 i 6)
(Nota 13)

Deteriorament i resultat per alienacions d’ immobilitzat
Resultat per alienacions i altres
Altres resultats
RESULTAT D'EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers, en tercers

(Nota 12.e)

63.291,49
63.291,49

96.176,95
96.176,95

Despeses financeres
Per deutes amb tercers

(Nota 12.e)

-

-

Diferències de canvi

(Nota 12.e)

105,17

(87,08)

54.252,19
54.252,19

-

117.648,85

96.089,87

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS

18.096,00

7.887,74

RESULTAT DE L'EXERCICI

18.096,00

7.887,74

Deteriorament i resultats per alienacions
d' instruments financers
Resultats per alienacions i altres
RESULTAT FINANCER

(Nota 8.3 i 12.e)
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EN ELS EXERCICIS 2015 I 2014
(Expressats en euros)
Notes de la
Memòria

Excedent de
l’exercici

Total

(13.303,52)

15.215,11

727.667,37

-

-

-

-

725.755,78

(13.303,52)

15.215,11

727.667,37

-

-

7.887,74

7.887,74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.911,59

13.303,52

(15.215,11)

-

727.667,37

-

7.887,74

735.555,11

-

-

-

-

727.667,37

-

7.887,74

735.555,11

-

-

18.096,00

18.096,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Final de l'any 2013
Ajustaments per canvis de criteri 2013
i anteriors
Ajustaments per errors 2013 i anteriors
Saldo ajustat , Inici de l'any 2014
Total ingressos i despeses reconeguts
Operacions de Patrimoni Net
Augment de fons dotacionals /
fons socials / fons especials
( -) Reducció de fons dotacionals /
fons socials / fons especials
Conversió de passius financers en
patrimoni net ( condonació de deutes)
Altres aportacions
Altres variacions de Patrimoni Net
Saldo Final de l'any 2014
Ajustaments per canvis de criteri 2014
Ajustaments per errors 2014
Saldo ajustat, Inici de l'any 2015
Total ingressos i despeses reconeguts

(Nota 3)

Operacions de Patrimoni Net
Augment de fons dotacionals /
fons socials / fons especials
( -) Reducció de fons dotacionals /
fons socials / fons especials
Conversió de passius financers
en instruments de patrimoni net
Altres aportacions
Altres variacions de Patrimoni Net

SALDO FINAL DE L'ANY 2015

Fons
Dotacional

Reserves

725.755,78

-

-

(Nota 3)

-

-

-

-

7.887,69

-

(7.887,74)

(0,05)

735.555,06

-

18.096,00

753.651,06
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
ESTATS DE FLUXOS D’EFECTIU CORRESPONENTS
ALS EXERCICIS TANCATS EL 31 D'AGOST DE 2015 I DE 2014
(Expressats en euros)
Notes de
la Memòria
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ
Resultat de l'exercici abans d'impostos

2015

2014

18.096,00

7.887,74

151.413,59
374.449,61
(6.863,09)
(114.388,75)
(2.231,28)
(63.291,49)
(105,17)
(54.252,19)
-

191.108,56
432.807,44
(73.711,68)
(71.575,06)
(322,27)
(96.176,95)
87,08
-

117.008,08
(404.757,84)
(60.822,92)
181.923,21
166.649,46

(491.638,50)
209.705,28
(48.958,09)
(803.399,07)
151.013,38

63.291,49
63.291,49

96.176,95
96.176,95
-

97.697,05

(196.465,25)

(289.455,68)
(19.418,93)
(270.036,75)
-

(1.111.179,41)
(11.816,50)
(299.362,91)
(800.000,00)

109.333,47
57.102,19
2.231,28
50.000,00

700.322,27
700.000,00
322,27
-

(180.122,21)

(410.857,14)

Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni

-

-

Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer
Emissió de deutes amb entitats del grup i associades
Devolució i amortització de deutes amb entitats del grup i associades
Altres deutes

-

-

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament

-

-

105,17

(87,08)

(82.319,99)

(607.409,47)

854.094,43
771.774,44

1.461.503,90
854.094,43

Ajustaments del resultat
Amortització de l'immobilitzat
Correccions valoratives per deteriorament
Variació de provisions
Subvencions traspassades
Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat
Ingressos financers
Despeses financeres
Diferències de canvi
Variacions per alienacions d’instruments financers
Altres ingressos i despeses
Canvis en el capital corrent
Existències
Deutors i altres comptes a cobrar
Altres actius corrents
Creditors i altres comptes a pagar
Altres passius corrents
Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
Cobraments d'interessos
Pagaments d'interessos

(Nota 5 i 6)
(Nota 8.1.2)
(Nota 13 i 12c)
(Nota 15)
(Nota 6)
(Nota 12.e)
(Nota 12.e)
(Nota 12.e)
(Nota 12.e)
(Nota 8)

(Nota 12.e)
(Nota 12.e)

Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació
FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ
Pagaments per inversions
Entitats del grup i associades
Immobilitzat intangible
Immobilitzat material
Altres actius financers
Cobraments per desinversions
Entitats del grup i associades
Immobilitzat material i intangible
Altres actius financers

(Nota 17.2)
(Nota 5 i 6)
(Nota 5 i 6)

(Nota 17.2)
(Nota 5 i 6)
(Nota 8.1.3)

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió
FLUXOS D'EFECTIU DE LES
ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI
AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA
DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS
Efectiu o equivalents al començament de l'exercici
Efectiu o equivalents al final de l'exercici

(Nota 8.1.1.a)
(Nota 8.1.1.a)
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2015

NOTA 1. CONSTITUCIÓ, ACTIVITAT I RÈGIM LEGAL DE LA FUNDACIÓ
La Junta de Govern de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), en
sessió del 21 de gener de 1994, i el seu Consell Social en sessió del 31 de gener de 1994, van
acordar la creació de la fundació privada amb el nom de Fundació Politècnica de Catalunya
(en endavant Fundació).
En data 22 de juliol de 1994 va formalitzar-se, davant Notari, la constitució de la
Fundació i va donar lloc a l’atorgament de la seva Carta Fundacional, Fundació Privada
“subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya”, que es regirà per les normes
legals vigents i especialment pels seus Estatuts.
La Fundació té el seu domicili al carrer Badajoz, número 73, de Barcelona.
La dotació inicial de la Fundació es va fixar en 87.147 euros.
El Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en Resolució de data 13 d’octubre de
1994, ordenà la inscripció de la Fundació Politècnica de Catalunya, Fundació Privada, al
Registre de Fundacions de la Generalitat, i va ésser classificada com a Fundació Benèfica
de Tipus Docent.
A la Fundació Politècnica de Catalunya li correspon el número 834 del Registre de
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.
En data 20 de març de 2007, el Patronat va aprovar modificar els estatuts de la Fundació.
En data 25 de juliol de 2012, el Patronat va aprovar l’adaptació dels estatuts a la Llei 4/2008,
de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
L’article primer dels estatuts estableix que a m b la denominació Fundació Politècnica de
Catalunya es constitueix una fundació sense ànim de lucre, amb les finalitats expressades a
l’article 2 i que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, i està subjecta als
seus estatuts i a la legislació de la Generalitat de Catalunya.
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D’acord amb els Estatuts que actualment l a regeixen, té per objecte, entre d’altres:
a)

Dur a terme la gestió relativa a l’activitat de formació permanent que es promou i es
posa en marxa des de les unitats acadèmiques de la UPC.

b)

Proposar programes i activitats d’estudi i de formació permanent, que hagin de ser
realitzades per unitats acadèmiques de la UPC o que estiguin coordinats per elles.

c)

Col·laborar en la realització de propostes d’ensenyaments o activitats que hagin de ser
realitzats per unitats acadèmiques de la UPC.

d)

Potenciar la participació d’empreses i altres entitats en les activitats de formació
permanent i extensió tecnològica, per aconseguir la màxima incidència en el procés de
transformació i millora tecnològiques.

e)

Col·laborar en la creació, l’establiment i la gestió de noves activitats que en general
puguin contribuir a ser nexe d’unió entre la UPC i les empreses i institucions.

Les relacions actuals entre la UPC i la Fundació es regeixen pel Contracte Programa signat el
6 de setembre de 2012 per al període 2012/2014.
Pel que fa als seus ingressos, els Estatuts estableixen que la Fundació portarà a terme els seus
objectius amb:
- El producte de les rendes del seu patrimoni.
- Els donatius que rebi.
- Els ingressos procedents dels serveis que pugui arribar a prestar i altres que pugui
arribar a obtenir.
Els sobrants dels ingressos de cada exercici podran ésser capitalitzats d’acord amb el que
decideixi el Patronat, dins els límits establerts en la legalitat vigent.
Els Estatuts, al seu article 13, estableixen que, a la data del tancament de l’exercici econòmic,
el Patronat ha de formular l’inventari i els comptes anuals.
Els comptes han d’ésser integrats per:


El balanç en la data de tancament de l’exercici, que ha d’especificar amb claredat els
béns o els elements que s’integren en la dotació o són finançats amb aquesta dotació.



El compte de resultats.



L’estat de canvis en el patrimoni net.



L’estat de fluxos d’efectiu.



La memòria.
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Els documents esmentats han d’ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la
data de tancament de l’exercici.
El Patronat també practicarà la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de
l’exercici anterior i formularà el pressupost corresponent a l’exercici actual.
L’administració de la gestió i representació de la Fundació correspon, segons els Estatuts, als
següents òrgans de Govern:
1. El Patronat, per al seu funcionament, es constitueix en Ple i es dota d’una Comissió
Permanent. El Ple del Patronat està integrat per tots els membres i és el màxim òrgan de
govern i representació de la Fundació, decidint sobre l’aplicació dels recursos de cada any
a l’objectiu fundacional.
El Ple del Patronat està constituït per deu vocals, entre els quals hi ha un president o una
presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta.
2. El President del Patronat representa a la Fundació.
3. El director és designat pel Patronat, a proposta del president o de la presidenta. En
qualsevol moment és revocable per decisió del Ple del Patronat, vàlidament constituït.
L'Oferta d'activitats de la Fundació
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), d'acord amb l'autonomia que li concedia la
Llei de Reforma Universitària i el seus Estatuts, va crear les titulacions de Graduat en
Fotografia, que s'inicià al curs 1994/95, i de Graduat en Multimèdia, iniciat el curs 1997/98.
Al curs 2008/2009, aquestes titulacions van ser transformades a Grau oficial. Ambdues
titulacions són gestionades i impartides per la Fundació Politècnica de Catalunya.
L'oferta de formació permanent de la Fundació pels cursos 2014/2015 i 2013/2014 dóna
resposta a diferents camps temàtics i ofereix docència en els següents àmbits:
1.- Arquitectura, Edificació i Urbanisme
2.- Enginyeria Civil
3.- Enginyeria Industrial
4.- Gestió i Organització d'Empreses
5.- Tecnologies d’Informació i Comunicació
El número d’estudiants usuaris de les activitats de la Fundació distribuït per tipologia i per
gèneres és el següent:
Curs 2014/2015
Homes
Dones
Grau
Màster
Postgrau
Curs Formació Contínua

Curs 2013/2014
Homes
Dones

249
1.407
780
251

120
1.145
327
83

204
760
724
312

121
436
354
193

2.687

1.675

2.000

1.104

Comptes Anuals de Fundació Politècnica de Catalunya Exercici 2015

9

L'exercici social de la Fundació comença el l’1 de setembre i finalitza el 31 d’agost de cada
any. En la resta de Notes d'aquesta Memòria, cada vegada que es faci referència a l'exercici
anual finalitzat el 31 d’agost del 2015, s'indicarà, per a simplificar, "exercici 2015".

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) Imatge Fidel
Els comptes adjunts s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de la Fundació, i
s’han formulat d’acord amb els models establerts en el pla general de comptabilitat per a les
fundacions privades subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (Decret 259/2008
de 23 de desembre) i adaptació al Reial Decret 125/2010 de 14 de setembre de modificació
del Pla de comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la
situació financera i del resultat de les operacions de la Fundació, així com la veracitat dels
fluxos incorporats en l’Estat de Fluxos d’Efectiu.
b) Principis Comptables no Obligatoris Aplicats
Els comptes anuals adjunts s'han formulat aplicant els principis comptables generalment
acceptats.
No hi ha cap principi comptable, ni cap criteri de valoració obligatori, amb efecte significatiu,
que s’hagi deixat d’aplicar en l’elaboració dels comptes anuals.
c) Moneda de Presentació
D'acord amb la normativa legal vigent en matèria comptable, els comptes anuals es presenten
expressats en euros.
d) Aspectes Crítics de la Valoració i Estimació de la Incertesa
No existeixen incerteses significatives ni aspectes sobre el futur que puguin dur associat un
risc important que pugui suposar canvis significatius en el valor dels actius i passius en
l'exercici següent.
No s’han produït canvis en estimacions comparables que hagin afectat a l’exercici actual o
que puguin afectar a exercicis futurs de manera significativa.
e) Comparació de la Informació
D'acord amb el previst legalment, el Patronat presenta, a efectes comparatius, amb cadascuna
de les partides del Balanç, del Compte de Pèrdues i Guanys, de l'Estat de Canvis en el
Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu, a més de les xifres de l'exercici 2015, les
corresponents a l'exercici 2014. Les partides d'ambdós exercicis són comparables i
homogènies.
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f) Estat d'Ingressos i Despeses Reconegudes
En el present exercici, igual que en l'exercici anterior, la Fundació no ha reconegut ingrés o
despesa directament en Patrimoni ni en el present exercici ni en l'anterior, havent registrat la
totalitat de les mateixes en les Comptes de Pèrdues i Guanys de l'exercici corresponent. Degut
a això, els presents comptes anuals no inclouen l'Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts.

NOTA 3. APLICACIO DEL RESULTAT
La proposta de distribució del resultat obtingut en els exercicis 2015 i 2014 que proposaran i
que han aprovat, respectivament, els Membres del Patronat és la que es mostra a continuació:
2015

2014

Base de repartiment:
Excedent obtingut en l'exercici

18.096,00
18.096,00

7.887,74
7.887,74

Aplicació a:
Fons dotacional
Reserves

18.096,00
-

7.887,74
-

Total aplicació

18.096,00

7.887,74

NOTA 4. NORMES DE VALORACIÓ
Les principals normes de valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus
Comptes Anuals per l'exercici 2015, d'acord amb les establertes en el Pla de comptabilitat de
les fundacions privades, han estat les següents:
a) Immobilitzat Intangible
Els béns compresos en l'immobilitzat intangible es valoraran pel seu cost, el preu d'adquisició,
minorat per la corresponent amortització acumulada, en el cas que tinguin vida útil definida, i
de les pèrdues per deteriorament que, si escau, hagin experimentat.
Els actius intangibles generats internament no es capitalitzen i, per tant, es reconeixen en el
Compte de Pèrdues i Guanys el mateix exercici en què es produeixen.
L'import amortitzable d'un actiu intangible, es distribueix sobre una base sistemàtica al llarg
de la seva vida útil. El càrrec per amortització de cada període es reconeix en el resultat de
l'exercici.
La política d’amortització seguida per la Fundació és la d’amortitzar les altes a partir del mes
següent al de la seva entrada en funcionament.
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a.1) Patents, llicències, marques i similars
Correspon als imports satisfets per l'adquisició de la propietat o del dret a l'ús de les diferents
manifestacions de la mateixa, o en el seu cas per les despeses incorregudes amb motiu del
registre de les desenvolupades per la Fundació, menys la corresponent amortització
acumulada.
S'amortitzen linealment a raó d'un 20,00% anual. El càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys de
l'exercici 2015 i per a l’exercici 2014 per aquest concepte va ser de 0 euros donat que
l’element es trobava totalment amortitzat.
a.2) Aplicacions Informàtiques
Les llicències per a aplicacions informàtiques adquirides a tercers es capitalitzen sobre la base
dels costos en què s'ha incorregut per adquirir o desenvolupar-los, i preparar per al seu ús.
S'amortitzen linealment a raó d'un 25,00% anual. El càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys de
l'exercici 2015 i 2014 per aquest concepte ha estat de 14.377,66 euros i 42.465,36 euros,
respectivament.
Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques incorregudes durant l'exercici
es registren al Compte de Pèrdues i Guanys.
b) Immobilitzat Material
L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició net de la corresponent
amortització acumulada i, si escau, de l'import acumulat de les correccions valoratives per
deteriorament reconegudes.
Les despeses de conservació i manteniment incorreguts durant l'exercici es carreguen al
Compte de Pèrdues i Guanys. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de
l'immobilitzat material, que representen un augment de la capacitat, productivitat o un
allargament de la vida útil, es capitalitzen com a major valor dels corresponents béns, una
vegada donats de baixa els valors comptables dels elements que hagin estat substituïts.
L'immobilitzat material net si escau del valor residual del mateix, s'amortitza distribuint
linealment el cost dels diferents elements que componen aquest immobilitzat entre els anys de
vida útil estimada que constitueixen el període en el que la Fundació espera utilitzar-los,
segons el següent quadre:
Percentatge
Anual
Instal·lacions
Material estudi i laboratori
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat material

10%
20%
10%
25%
12,5%
20%
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La política d’amortització seguida per la Fundació és la d’amortitzar les altes a partir del mes
següent al de la seva entrada en funcionament.
L'import en llibres d'un element d'immobilitzat material es dóna de baixa al produir-se la seva
alienació o disposició per altra via; o quan no s'espera obtenir beneficis o rendiments
econòmics futurs pel seu ús, alienació o disposició per altra via.
Al tancament de l'exercici, la Fundació avalua si existeixen indicis de deteriorament del valor
d'un element de l'immobilitzat material o d'alguna unitat generadora d'efectiu, en aquest cas,
s'estimen els imports recuperables i s'efectuen les correccions valoratives necessàries.
S'entén que existeix una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de l'immobilitzat
material quan el seu valor comptable supera al seu import recuperable, entès aquest com el
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
c) Arrendaments i altres Operacions de Caràcter Similar
Les despeses d'arrendaments operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen al Compte de
Pèrdues i Guanys.
d) Instruments Financers
La Fundació únicament reconeix un instrument financer en el seu balanç quan es converteix
en una part obligada del contracte o negoci jurídic en qüestió, d'acord amb les disposicions del
mateix.
La Fundació determina la classificació dels seus actius financers en el moment del seu
reconeixement inicial i, quan està permès i és apropiat, es revalua aquesta classificació en
cada tancament del balanç.
Els instruments financers, a l'efecte de la seva valoració, es classificaran en alguna de les
següents categories:
Préstecs i Partides a Cobrar i Dèbits i Partides a Pagar
Préstecs i partides a cobrar
En aquesta categoria es classifiquen:
a)

Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la
prestació de serveis per operacions de tràfic, i

b)

Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de
patrimoni ni derivats, no tenen origen comercial, els cobraments del qual són de quantia
determinada o determinable, i que no es negocien en un mercat actiu. No inclouen
aquells actius financers per als quals la Fundació pugui no recuperar substancialment tota
la inversió inicial, per circumstàncies diferents al deteriorament creditici. Aquests últims
es classifiquen com a disponibles per la venda.
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Dèbits i partides a pagar
En aquesta categoria es classifiquen:
a)

Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i
serveis per operacions de tràfic, i

b)

Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats,
no tenen origen comercial.

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu
valor raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles.
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com si
escau, les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits
sobre instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el curt termini, i els
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import de les quals s'espera pagar
en el curt termini, es valoressin pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos
d'efectiu no resulta significatiu.
En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat. Els
interessos meritats es comptabilitzen en el Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el mètode
del tipus d'interès efectiu. No obstant això, els crèdits i dèbits amb venciment no superior a un
any que es van valorar inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest
import, llevat, en el cas de crèdits, que s'haguessin deteriorat.
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix
evidència objectiva que el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència d'una
reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs corresponents a l' esmentat actiu.
La correcció valorativa per deteriorament de deutors a 31 d’agost de 2015 i 2014, s'ha estimat
en funció de l'anàlisi de cada un dels saldos individualitzats pendents de cobrament a aquesta
data.
Inversions mantingudes fins al venciment
Corresponen a valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada, que
comporten cobraments de quantia determinada o determinable, i per als quals la Fundació té
la intenció efectiva i la capacitat de conservar-los fins al seu venciment.
Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles.
En valoracions posteriors, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es
comptabilitzen en el Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès
efectiu.

Comptes Anuals de Fundació Politècnica de Catalunya Exercici 2015

14

Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix
evidència objectiva que el valor d'un actiu, s'ha deteriorat. La pèrdua per deterioració
correspon a la diferència entre el seu valor en llibres i el valor de mercat de l' instrument.
Inversions en el Patrimoni d'Empreses del Grup i Vinculades
Es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més
els costos de transacció que li són directament atribuïbles.
Posteriorment, es valoren pel seu cost, menys, si escau, l'import acumulat de les correccions
valoratives per deteriorament.
Al tancament de l'exercici, i quan existeix evidència objectiva que el valor en llibres d'una
inversió no serà recuperable, s'efectuen les correccions valoratives necessàries.
L'import de la correcció valorativa es determina com la diferència entre el valor en llibres i
l'import recuperable. Llevat millor evidència de l'import recuperable de les inversions, en
l'estimació del deteriorament d'aquesta classe d'actius es pren en consideració la part
proporcional del patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites
existents en la data de la valoració, que corresponen a elements identificables en el balanç de
la participada.
Baixa d'Actius Financers
Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat.
Quan un actiu financer es dóna de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta
dels costos de transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys
qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import
acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua
sorgida en donar de baixa aquest actiu, i forma part del resultat de l'exercici en què aquesta es
produeix.
Baixa de Passius Financers
Un passiu financer es dóna de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent.
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'ha donat
de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles així com
qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el Compte de
Pèrdues i Guanys de l'exercici en què té lloc.
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Interessos Rebuts d'Actius Financers
Els interessos d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es
reconeixen com ingressos en el Compte de Pèrdues i Guanys.
Els interessos s'han de reconèixer utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. A aquests
efectes, en la valoració inicial dels actius financers es registren de forma independent, atenent
al seu venciment, l'import dels interessos explícits meritats i no vençuts en aquest moment.
e) Impost sobre Beneficis
La Fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre previst a la llei
49/2002, i queden exempts de tributació tots els rendiments obtinguts en el desenvolupament
del seu objecte social o finalitat fundacional, sempre que compleixi amb la resta de requisits
previstos la a llei, tal i com s’explica a la nota 10 de la memòria la Fundació considera que
està exempta de tributar per l’ Impost sobre Beneficis.
f) Ingressos i Despeses
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del
moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells.
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte
evidència en contrari, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït: l'import de
qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que la Fundació pugui
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits.
g) Provisions i Contingències
Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Fundació,
l'import del qual i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç de
situació com provisions i es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de
l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació.
h) Elements Patrimonials de Naturalesa Mediambiental
Les despeses relacionades amb la minimització de l'impacte mediambiental així com la
protecció i millora del medi ambient, es registren conforme a la seva naturalesa en el Compte
de Pèrdues i Guanys de l'exercici que es produeixen.
Els actius destinats a les esmentades activitats, es classifiquen en l'epígraf corresponent de
l'immobilitzat material i es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la
corresponent amortització acumulada, i, si escau, de l'import acumulat per les correccions
valoratives per deteriorament reconegudes.
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i) Subvencions, Donacions i Llegats
Les subvencions d'explotació s'abonen als resultats de l'exercici en el moment del seu
meritament.
Els imports monetaris rebuts sense assignació a una finalitat específica s'imputen com
ingressos de l'exercici en que es reconeixen.
j) Transaccions entre Parts Vinculades
Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el preu acordat en
una operació difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat
econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les
corresponents normes.
k) Estats de Fluxos d'Efectiu
En els estats de fluxos d'efectiu s'utilitzen les següents expressions en el sentit que figura a
continuació:
Efectiu o Equivalents: L'efectiu comprèn tant la caixa com els dipòsits bancaris a la vista. Els
equivalents a l'efectiu són instruments financers, que formen part de la gestió normal de la
tresoreria de la Fundació, són convertibles en efectiu, tenen venciments inicials no superiors a
tres mesos i estan subjectes a un risc poc significatiu de canvis en el seu valor.
Fluxos d'efectiu: entrades i sortides d'efectiu o d'altres mitjans equivalents, entenent per
aquests les inversions a termini inferior a tres mesos de gran liquiditat i baix risc d'alteracions
en el seu valor.
Activitats d'explotació: són les activitats que constitueixen la principal font d'ingressos
ordinaris de la Fundació, així com altres activitats que no puguin ser qualificades com
d'inversió o finançament.
Activitats d'inversió: les d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d'actius a llarg
termini i altres inversions no incloses en l'efectiu i els seus equivalents.
Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la grandària i composició del
patrimoni net i dels passius de caràcter financer.
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NOTA 5. IMMOBILITZAT INTANGIBLE
La composició, així com el moviment, de l’immobilitzat intangible durant l'exercici anual
2015, són els que es mostren a continuació, en euros:
31/08/2014
Cost:
Patents, llicències,
marques i similars
Aplicacions informàtiques

Amortització Acumulada:
Patents, llicències,
marques i similars
Aplicacions informàtiques

Immobilitzat Intangible Net

Altes

Baixes

Traspassos

31/08/2015

24.086,47
766.101,15

19.418,93

-

-

24.086,47
785.520,08

790.187,62

19.418,93

-

-

809.606,55

(24.086,47)
(748.795,68)

(14.377,78)

-

-

(24.086,47)
(763.173,46)

(772.882,15)

(14.377,78)

-

-

(787.259,93)

17.305,47

5.041,15

-

-

22.346,62

Així com a l'exercici anual 2014, són els que es mostren a continuació, en euros:
31/08/2013
Cost:
Patents, llicències,
marques i similars
Aplicacions informàtiques

Amortització Acumulada:
Patents, llicències,
marques i similars
Aplicacions informàtiques

Immobilitzat Intangible Net

Altes

Baixes

Traspassos

31/08/2014

24.086,47
754.284,65

11.816,50

-

-

24.086,47
766.101,15

778.371,12

11.816,50

-

-

790.187,62

(24.086,47)
(706.330,32)

(42.465,36)

-

-

(24.086,47)
(748.795,68)

(730.416,79)

(42.465,36)

-

-

(772.882,15)

47.954,33

(30.648,86)

-

-

17.305,47

Elements Totalment Amortitzats i en Ús
El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 d’agost de 2015 i 2014,
estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor de
cost, en euros:

Patents, llicències, marques i similars
Aplicacions informàtiques

31/08/2015

31/08/2014

24.086,47
745.221,21

24.086,47
638.252,81

769.307,68

662.339,28
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NOTA 6. IMMOBILITZAT MATERIAL
La composició, així com el moviment, de l’immobilitzat material durant l'exercici anual 2015,
són els que es mostren a continuació, en euros:
31/08/2014
Cost:
Instal·lacions tècniques
Material estudi i laboratori
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

Amortització Acumulada:
Instal·lacions tècniques
Material estudi i laboratori
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

Immobilitzat Material Net

Altes

Baixes

Traspassos

31/08/2015

1.084.682,45
440.788,25
785.772,70
1.115.181,12
24.473,23
49.412,69

46.684,51
19.661,07
13.864,31
178.261,04
11.565,82

(68.062,19)
-

-

1.131.366,96
460.449,32
799.637,01
1.225.379,97
24.473,23
60.978,51

3.500.310,44

270.036,75

(68.062,19)

-

3.702.285,00

(507.345,85)
(355.230,52)
(348.944,95)
(881.951,04)
(13.778,75)
(42.737,18)

(103.633,01)
(33.065,31)
(78.921,07)
(138.603,98)
(3.059,15)
(2.789,31)

68.062,19
-

-

(610.978,86)
(388.295,83)
(427.866,02)
(952.492,83)
(16.837,90)
(45.526,49)

(2.149.988,29)

(360.071,83)

68.062,19

-

(2.441.997,93)

1.350.322,15

(90.035,08)

-

-

1.260.287,07

Així com a l'exercici anual 2014, són els que es mostren a continuació, en euros:
31/08/2013
Cost:
Instal·lacions tècniques
Material estudi i laboratori
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

Amortització Acumulada:
Instal·lacions tècniques
Material estudi i laboratori
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

Immobilitzat Material Net

Altes

Baixes

Traspassos

31/08/2014

974.780,00
385.078,06
763.414,84
1.031.221,10
24.473,23
45.915,15

109.902,45
55.710,19
22.357,86
107.894,87
3.497,54

(23.934,85)
-

-

1.084.682,45
440.788,25
785.772,70
1.115.181,12
24.473,23
49.412,69

3.224.882,38

299.362,91

(23.934,85)

-

3.500.310,44

(410.565,43)
(307.699,14)
(271.507,87)
(746.400,64)
(10.719,60)
(36.688,38)

(96.780,42)
(47.531,38)
(77.437,08)
(159.485,25)
(3.059,15)
(6.048,80)

23.934,85
-

-

(507.345,85)
(355.230,52)
(348.944,95)
(881.951,04)
(13.778,75)
(42.737,18)

(1.783.581,06)

(390.342,08)

23.934,85

-

(2.149.988,29)

1.441.301,32

(90.979,17)

-

-

1.350.322,15
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Elements Totalment Amortitzats i en Ús
El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 d’agost de 2015 i 2014,
estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del seu valor de
cost, en euros:

Instal·lacions tècniques
Material estudi i laboratori
Mobiliari
Equips informàtics
Elements de transport
Altre immobilitzat

31/08/2015

31/08/2014

63.941,93
330.406,52
1.468,52
618.821,42
42.363,16

63.941,93
262.039,73
1.468,52
503.532,14
32.927,92

1.057.001,55

863.910,24

Actius Adquirits a Societats del Grup
El detall de les inversions en immobilitzat tangible i intangible adquirides a empreses del grup
a 31 d’agost de 2015, és el següent:
Exercici 2015
Element
50% Inversió Actual. Wifi CITM
50% Inversió Actual. Wifi CITM
2 AP's Reforç Xarxa WIFI TTC

Empresa
del Grup

Data
d'adquisició

UPC NET, S.L.
UPC NET, S.L.
UPC NET, S.L.

30/04/2015
30/07/2015
30/10/2014

Cost

Valor Net
Comptable

6.342,59
6.342,59
1.336,64

6.182,72
6.342,59
1.058,33

14.021,82

13.583,64

El detall de les inversions en immobilitzat tangible i intangible adquirides a empreses del grup
a 31 d’agost de 2014, és el següent:
Exercici 2014
Element
Projecte Implantació Controller WLC 40%
Acceptació
Projecte Implantació Controller WLC 40%
Acceptació

Empresa
del Grup

Data
d'adquisició

Cost

Valor Net
Comptable

UPC NET, S.L.

30/04/2014

5.345,09

5.164,97

UPC NET, S.L.

30/06/2014

8.017,65

7.881,46

13.362,74

13.046,43

Altra Informació
L'immobilitzat material de la Fundació es troba afecte a l'explotació, no estant subjecte a cap
tipus de gravamen o garantia i es troba degudament cobert contra qualsevol tipus de risc.
Les baixes d'elements de l'immobilitzat material registrades en l'exercici 2015 i 2014, ja sigui
per alienació o per qualsevol altra causa, no han suposat efecte en el compte de resultats.

Comptes Anuals de Fundació Politècnica de Catalunya Exercici 2015

20

NOTA 7. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA
SIMILAR
7.1) Arrendaments operatius (la Fundació com Arrendatària)
El càrrec als resultats de l'exercici 2015 i 2014 en concepte d'arrendament operatiu ha ascendit
a 762.794,03 euros i 744.342,82 euros, respectivament.
Aquest import correspon bàsicament al lloguer de diverses aules i seu en els que la Fundació
realitza les seves activitats. Atès que els contractes de lloguer de les aules és anual, no es
desglossa l’import dels pagaments futurs mínims.
7.2) Arrendaments operatius (la Fundació com Arrendadora)
L' import de les quotes contingents reconegudes com ingressos de l'exercici han estat de
56.022,00 euros (13.657,00 euros a l’exercici anterior).
Aquest import correspon bàsicament al servei d’aules per a la realització d’activitats de
formació diverses.

NOTA 8. INSTRUMENTS FINANCERS
La Fundació classifica els instruments financers en funció de la intenció que tingui en els
mateixos, en les següents categories:
8.1) Actius Financers
El detall d'actius financers a curt i llarg termini a 31 d’agost de 2015 i 2014, excepte
inversions en el patrimoni d'empreses del grup i vinculades, que es mostren a la Nota 8.3, és
el següent:
Exercici 2015

Exercici 2014

Crèdits
Derivats i Altres

Crèdits
Derivats i Altres

Llarg termini

Curt termini

Llarg termini

Curt termini

Actius a valor raonable

-

771.774,44

854.094,43

Amb canvis en pèrdues i guanys (Nota 8.1.1)
Efectiu i altres actius
líquids equivalents (Nota 8.1.1.a)

-

771.774,44

-

854.094,43

Préstecs i partides a cobrar (Nota 8.1.2)

-

1.656.896,68

-

1.245.275,75

Actius mantinguts fins al venciment:

5.337,04

4.500.000,00

5.337,04

4.550.000,00

Valorats a valor raonable (Nota 8.1.3)

5.337,04

4.500.000,00

5.337,04

4.550.000,00

Total

5.337,04

6.928.671,12

5.337,04

6.527.448,54
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8.1.1) Actius a Valor Raonable amb Canvis en Pèrdues i Guanys
a) Efectiu i Altres Actius Equivalents
El detall d’aquests actius al 31 d’agost de 2015 i 2014 és el següent:
Tresoreria i Actius Equivalents:

Saldo a
31/08/2015

Saldo a
31/08/2014

Comptes corrents
Caixa

763.807,70
7.966,74

852.837,94
1.256,49

Import Tresoreria i Actius Equivalents

771.774,44

854.094,43

8.1.2) Préstecs i Partides a Cobrar
La composició d’aquest epígraf al 31 d’agost de 2015 i 2014 és la següent:
Saldo a 31/08/2015
Curt termini

Actiu Financer
Crèdits per operacions comercials
Clients procedents de l’activitat fundacional
Deutors per subvencions (Nota 15)
Deutors, entitats del grup, associades
i altres parts vinculades (Nota 17.1)

Saldo a 31/08/2014
Curt termini

1.487.853,10
202,14

963.125,16
53.000,00

161.401,44

201.652,26

1.649.456,68

1.217.777,42

Crèdits per operacions no comercials
Acomptes de remuneracions
Altres crèdits amb Administracions Públiques

7.440,00
-

25.064,16
2.434,17

Total crèdits per operacions no comercials

7.440,00

27.498,33

1.656.896,68

1.245.275,75

Total crèdits per operacions comercials

Total

Els saldos deutors comercials i altres comptes a cobrar inclouen deterioraments causats per
riscos d'insolvència, segons el detall adjunt a 31 d’agost de 2015:

Deterioraments

Saldo a
31/08/2014

Correcció
valorativa per
deteriorament

Reversió del
deteriorament

Altres

Crèdits per
operacions comercials
Deutors
Deutors Grup (Nota 17.1)

(414.192,62)
(78.700,00)

(105.149,90)
-

112.545,16
-

78.700,00

(406.797,36)
-

(492.892,62)

(105.149,90)

112.545,16

78.700,00

(406.797,36)

Saldo a
31/08/2015

La variació a les provisions per deteriorament a l’exercici 2015 i 2014 ascendeixen a 7.395,26
euros i 79.177,74 euros, respectivament, que juntament amb les baixes definitives de crèdits
que ascendeixen a 532,17 euros i 5.466,06 euros, respectivament, formen part de l’epígraf,
deteriorament i variació de provisions per operacions de l’activitat del compte de pèrdues i
guanys.
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I la situació a 31 d’agost de 2014 era la següent:

Deterioraments
Crèdits per
operacions comercials
Deutors
Deutors Grup (Nota 17.1)

Saldo a
31/08/2013

Correcció
valorativa per
deteriorament

Reversió del
deteriorament

(490.620,36)
(81.450,00)

(87.226,02)
-

163.653,76
2.750,00

-

(414.192,62)
(78.700,00)

(572.070,36)

(87.226,02)

166.403,76

-

(492.892,62)

Saldo a
31/08/2014

Altres

8.1.3) Actius mantinguts fins al venciment
El detall dels actius mantinguts fins al venciment registrats a valor raonable, és el següent:
Saldo a 31/08/2015
Llarg termini
Curt termini
Imposicions i interessos
Fiances

Saldo a 31/08/2014
Llarg termini
Curt termini

5.337,04

4.500.000,00
-

5.337,04

4.550.000,00
-

5.337,04

4.500.000,00

5.337,04

4.550.000,00

En l’exercici 2011, la Fundació va abonar la quantitat de 5.337,04 euros en concepte de fiança
per un contracte de subministrament amb l’empresa Districlima, S.A.
Als exercicis 2015 i 2014,la Fundació ha invertit les seves puntes de tresoreria en dipòsit
garantit a curt termini del Banc Sabadell, Caixa Bank, Catalunya Caixa i BBVA a un tipus
d’interès entre el 0,40% i el 1,99% en l’exercici 2015 i 1,40% i el 1,64% en l’exercici 2014. A
causa de la seva alta liquiditat el valor raonable dels presents actius coincideix amb el seu
valor comptabilitzat.
8.2) Passius Financers
8.2.1) Dèbits i Partides a Pagar
El detall al 31 d’agost de 2015 i 2014, és el següent:
Saldo a 31/08/2015
Curt termini

Saldo a 31/08/2014
Curt termini

Per deutes a curt termini:
Altres passius financers

2.329,23

13.579,91

Total saldos per deutes a curt termini

2.329,23

13.579,91

Per operacions comercials:
Proveïdors
Proveïdores, empreses grup (Nota 17.1)
Creditors varis
Acomptes d’usuaris

300.906,10
534.118,64
1.627.302,20
153.057,33

390.537,61
412.302,67
1.490.794,61
149.904,08

Total saldos per operacions comercials

2.615.384,27

2.443.538,97

Per operacions no comercials:
Personal (remuneracions pendents de pagament)

262.951,53

253.075,00

Total saldos per operacions no comercials

262.951,53

253.075,00

2.880.665,03

2.710.193,88

Total Dèbits i partides a pagar
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8.3) Empreses del Grup i Vinculades
Las participacions mantingudes al 31 d’agost de 2015 i 2014 en Empreses del Grup i
Vinculades, es detallen a continuació:
Saldo a 31/08/2015
Societat
Empreses del Grup:
Centro de Alta Formación UPC, S.L

Saldo a 31/08/2014

% Part.
Directa

Cost

Valor
Net

Cost

Valor
Net

95

-

-

2.850,00

2.850,00

Centro de Alta Formación UPC, S.L.
A data 31 d’ agost de 2014, Fundació mantenia una participació en concepte d’aportació a la
constitució de la societat Centro de Alta Formación UPC, S.L. de Xile, realitzada durant
l’exercici 2005/2006. A l’exercici 2015 ha procedit a la venda de la participació obtenint un
benefici per l’ alienació de 54.252,19 euros.
8.4) Fons Propis
8.4.1) Fons dotacional
El Fons Dotacional està format per les aportacions dineràries rebudes de diverses entitats i
pels excedents obtinguts durant aquests darrers exercicis, segons el següent detall:
31/08/2015

31/08/2014

30.051,00
24.041,00
22.538,00
22.538,00
36.061,00
24.040,00
24.040,00
24.040,00
24.040,00
90.152,00
36.061,00
90.152,02

30.051,00
24.041,00
22.538,00
22.538,00
36.061,00
24.040,00
24.040,00
24.040,00
24.040,00
90.152,00
36.061,00
90.152,02

Total aportacions dineràries entitats

447.754,02

447.754,02

Distribució d’excedents
d’exercicis anteriors a l'anterior
Distribució de l’excedent de l’exercici anterior
Altres variacions de patrimoni net

279.913,40
7.887,74

278.001,76
1.911,59
-

287.801,04

279.913,35

735.555,06

727.667,37

Fundació BBVA
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Fundació Catalana de Gas
Catalana de Gas SDG, S.A.
Seat, S.A.
Societat General Aigües de Barcelona, S.A.
Fomento Construcciones y Contratas, S.A.
Dragados y Construcciones, S.A.
Mitad Mútua
Fundación Auna
Autoritat Portuària de Barcelona
Fundació Vodafone

Total Fons Dotacional
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8.4.2) Reserves
No hi ha reserves a tancament dels exercicis 2015 i 2014.

NOTA 9. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ D'ACTIU
El saldo de les despeses anticipades correspon a les despeses assumides per la Fundació
relacionades amb la seva activitat fundacional (bàsicament despeses de publicitat dels cursos
2015/2016 i 2014/2015), i que han estat periodificades.

NOTA 10. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SITUACIÓ FISCAL
El detall dels saldos mantinguts amb les Administracions Públiques al 31 d'agost de 2015 i
2014 és el següent, en euros:
31/08/2015
A Cobrar
A Pagar
Corrent:
Impost sobre el Valor Afegit
Retencions IRPF
H.P. per retencions i pagaments a compte
Organismes de la Seguretat Social

-

1.129,52
33.601,57

-

31/08/2014
A Cobrar
A Pagar

68.638,69

2.434,17
-

35.247,12
67.921,27

103.369,78

2.434,17

103.168,39

Situació Fiscal
Als efectes del que es disposa a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, del règim fiscal de les
Entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i complint els requisits de
l’article 3, la Fundació s’ha acollit al dret d’exempció a l’Impost de Societats. La Fundació,
d’acord amb l’anterior llei, gaudirà d’exempció de tributar per l’Impost sobre Societats. La
Fundació té pendents d’inspecció per les autoritats fiscals els darrers cinc exercicis dels
principals impostos que li són aplicables. No és possible determinar de manera raonable els
criteris que aplicaria l’Administració Tributària en el cas d’una inspecció. En qualsevol cas no
es preveuen obligacions addicionals importants com a resultat de possibles inspeccions.
La Fundació està subjecta a la prorrata general, sent la prorrata provisional de l’exercici fiscal
2015 del 6% i de l’exercici fiscal 2014 del 5%.

Comptes Anuals de Fundació Politècnica de Catalunya Exercici 2015

25

Conciliació de la Base imposable Fiscal amb el resultat de l’exercici
La conciliació de la base imposable fiscal amb el resultat de l’exercici 2015 és la següent:
Exercici 2015
Pèrdues i Guanys
Augments
Disminucions
Operacions Imputades

Patrimoni Net
Augments
Disminucions

18.096,00

Total
18.096,00

10.727.512,37

10.745.608,37

-

-

(18.096,00)

10.727.512,37

10.745.608,37

-

-

(18.096,00)

Diferències Temporànies

-

-

-

-

-

Compensació de B.I.N.

-

-

-

-

-

Diferències Permanents
Operacions Fundacionals
per Llei 49/2002

Base Imposable
10,00%

Quota íntegre per tipus impositiu
Deduccions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quota íntegre prèvia
Bonificacions
Quota íntegre Líquida
Retencions i pagaments a compte
Quota Íntegra a retornar

I la conciliació de la base imposable fiscal amb el resultat de l’exercici 2014 és la següent:
Exercici 2014
Pèrdues i Guanys
Augments
Disminucions
Operacions Imputades

Patrimoni Net
Augments
Disminucions

7.887,74

Total
7.887,74

11.114.502,40

11.122.390,14

-

-

(7.887,74)

11.114.502,40

11.122.390,14

-

-

(7.887,74)

Diferències Temporànies

-

-

-

-

-

Compensació de B.I.N.

-

-

-

-

-

Diferències Permanents
Operacions Fundacionals
per Llei 49/2002

Base Imposable
10,00%

Quota íntegre per tipus impositiu
Deduccions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Quota íntegre prèvia
Bonificacions
Quota íntegre Líquida
Retencions i pagaments a compte
Quota Íntegra a retornar

Al ser la quota nul·la durant els exercicis 2015 i 2014 la Fundació no ha enregistrat Impost de
Societats corrent.
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NOTA 11. AJUSTAMENTS PER PERIODIFICACIÓ DE PASSIUS
El detall dels ajustaments per periodificació als exercicis 2015 i 2014 és com segueix, en
euros:
31/08/2015

31/08/2014

Ingressos per matrícules
Ingressos anticipats de subvencions
oficials(Nota 15)
Ingressos anticipats de patrocinadors
i col·laboradors

3.181.895,39

3.005.138,43

4.472,40

3.329,17

Total periodificació d’ingressos

3.186.367,79

3.008.467,60

-

El saldo de la periodificació d’ingressos correspon bàsicament a la periodificació efectuada
per la Fundació durant els exercicis 2015 i 2014 pels ingressos per matrícules comptabilitzats
al període 2014/2015 i que corresponen al curs 2015/2016 i als ingressos per matrícules
comptabilitzats al període 2013/2014 i que corresponen al curs 2014/2015, respectivament,
d’acord amb el que s’especifica en la nota 4 f).

NOTA 12. INGRESSOS I DESPESES
a) Ajuts Concedits i Altres Despeses
La composició d'aquest epígraf al 31 d’agost de 2015 i 2014 és el següent, en euros:
31/08/2015

31/08/2014

Ajuts al tercer món
Ajuts individuals als alumnes

4.500,31
93.395,22

4.335,27
85.420,00

Total Ajuts monetaris

97.895,53

89.755,27

b) Aprovisionaments
La composició d'aquest epígraf al 31 d’agost de 2015 i 2014 és el següent, en euros:

Consum béns destinats a
les activitats pròpies de la Fundació
Compres netes de
devolucions i qualsevol descompte
Consum de matèries primes
i altres aprovisionaments
Compres de matèries primes i altres
aprovisionaments, netes
Treballs realitzats per altres entitats
Total Aprovisionaments

31/08/2015

31/08/2014

-

-

117.775,72

140.970,32

5.555,34

7.406,64

123.331,06

148.376,96
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c) Sous, Salaris i assimilats i Càrregues Socials
La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2015 i 2014
adjunt és la següent, en euros:
31/08/2015

31/08/2014

Sous i salaris pràctiques
Sous i salaris personal no docent
Sous i salaris personal docent
Indemnitzacions

21.033,34
2.387.609,50
623.609,40
140.638,34

19.768,18
2.235.277,69
615.285,50
22.001,37

Total Sous, Salaris i assimilats

3.172.890,58

2.892.332,74

Seguretat Social a càrrec de la Fundació
Altres despeses socials

899.020,14
59.804,05

894.891,25
43.489,51

Total Càrregues Socials

958.824,19

938.380,76

d) Serveis Exteriors
La composició d'aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2015 i 2014
adjunt és la següent, en euros:
31/08/2015

31/08/2014

Arrendaments i cànons
Reparacions i conservació
Serveis professionals independents
Transports
Primes d'assegurances
Serveis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions públiques
Subministres
Altres serveis

776.931,79
425.144,00
3.427.534,90
97.995,47
34.405,44
18.061,93
424.295,18
385.870,42
155.843,11

769.147,16
724.236,35
3.344.529,13
117.316,69
33.073,42
17.802,17
336.310,88
378.611,37
72.683,40

Total Serveis Exteriors

5.746.082,24

5.793.710,57

e) Resultats Financers
El detall dels ingressos i despeses financeres dels exercicis 2015 i 2014, en euros és el
següent:
Ingressos:
Ingressos d’instruments financers
Deteriorament i resultats per alienacions d'
instruments financers
Total ingressos

31/08/2015

31/08/2014

63.291,49
54.252,19

96.176,95

117.543,68

96.176,95

Despeses:
Altres despeses financeres

-

Total despeses
Diferències de canvi

105,17

(87,08)

Resultats financers

117.648,85

96.089,87
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NOTA 13. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
El moviment d'aquest epígraf durant l'exercici anual 2015 i 2014, és el que es mostra a
continuació, en euros:
Tipus de provisió

Saldo a
31/08/2014

Dotacions o
aplicacions

Saldo a
31/08/2015

Curt termini:
Provisions per altres responsabilitats
Provisió Resultat Econòmic

1.126.280,65
562.722,36

(170.980,28)
56.591,53

955.300,37
619.313,89

1.689.003,01

(114.388,75)

1.574.614,26

Tipus de provisió

Saldo a
31/08/2013

Dotacions o
aplicacions

Saldo a
31/08/2014

Curt termini:
Provisions per altres responsabilitats
Provisió Resultat Econòmic

1.582.935,07
177.643,00

(456.654,42)
385.079,36

1.126.280,65
562.722,36

1.760.578,07

(71.575,06)

1.689.003,01

El saldo de provisió per altres responsabilitats, correspon als diferents resultats de les
activitats realitzades per iniciativa del professorat de la UPC i dels que, fins ara, encara no
s’han fet ús, criteri adoptat a m b l a UP C al curs a c ad èm i c 2003-04, i rep la consideració
de provisió i no resultat de la Fundació.
La provisió de Resultat Econòmic compleix l’acord 26/2012 aprovat pel Consell de Govern,
ratificat a l’acord 07/2013 del Consell Social referent als criteris econòmics per a l'aprovació
dels programes de formació permanent de la UPC.
NOTA 14. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT
La Fundació no té actius d'importància ni ha incorregut en despeses rellevants destinats a la
minimització de l' impacte mediambiental i a la protecció i millora del medi ambient. Així
mateix, no hi ha provisions per a riscos i despeses ni contingències relacionades amb la
protecció i millora del medi ambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que poguessin
derivar-se estan adequadament coberts amb les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil
que la Fundació té subscrites.
NOTA 15. SUBVENCIONS
Durant l’exercici 2015 va rebre la següent subvenció:

Entitat concessionària

Data de
concessió

Ajuntament de Girona

30/03/2015

Finalitat

Import
Atorgat

Ingrés de
l’exercici

Import
periodificat

Import
pendent de
cobrament

Formació

1.010,70

1.010,70

-

202,14

Durant l’exercici 2014 la Fundació no va rebre subvencions.
Durant l’exercici 2015 no s’ha procedit a reintegrar cap subvenció, al igual que va succeir a
l’exercici 2014.
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NOTA 16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No s'han produït esdeveniments significatius des del 31 d’agost de 2015 fins a la data de
formulació d'aquests comptes anuals que, afectant als mateixos, no s'hagués inclòs en ells, o el
coneixement del qual pogués resultar útil a un usuari dels mateixos.

NOTA 17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
17.1) Saldos entre Parts Vinculades
El detall dels saldos mantinguts amb parts vinculades al 31 d’agost de 2015 i de 2014 s'indica
a continuació, en euros:
Exercici 2015
Nom de l’entitat
ACTIU CORRENT

Deteriorament

Cost

Exercici 2014

Net

Cost

Deteriorament

Net

161.401,44

-

161.401,44

280.606,36

(78.700,00)

201.652,26

Clients per vendes i prestacions
de serveis a curt termini:

161.401,44

-

161.401,44

280.352,26

(78.700,00)

201.652,26

Entitat Dominant
Universitat Politècnica de Catalunya

155.411,94

-

155.411,94

127.760,88

-

127.760,88

-

-

-

78.700,00

(78.700,00)

-

-

-

-

5.989,50

-

5.989,50

91,38
73.800,00

-

91,38
73.800,00

Deutors per operacions comercials

Altres Entitats del Grup
Centro de Alta
Formación UPC, S.L.
Edicions de la Universitat
Politècnica de Catalunya SL
Centro Internacional
de Métodos Numéricos
Fundació Parc UPC
Fundació Privada Centre CIM

Nom de l’entitat
PASSIU CORRENT

Cost

Deteriorament

Net

Cost

Deteriorament

Net

(534.118,64)

-

(534.118,64)

(412.302,67)

-

(412.302,67)

Proveïdors a curt termini:

(534.118,64)

-

(534.118,64)

(412.302,67)

-

(412.302,67)

Entitat Dominant
Universitat Politècnica de Catalunya

(517.056,93)

-

(517.056,93)

(406.579,85)

-

(406.579,85)

(1.401,54)
(15.660,17)

-

(1.401,54)
(15.660,17)

(5.722,82)

-

(5.722,82)

Creditors comercials i altres
comptes a pagar

Altres Entitats del Grup
Consorci Escola Industrial de
Barcelona
UPC Net, S.L.
Professors Vinculats
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17.2) Transaccions entre Parts Vinculades
Les operacions més significatives efectuades amb parts vinculades en els exercicis 2015 i
2014 es detallen a continuació:
Exercici 2015

Serveis
Prestats

Compra
d'immobilitzat

Serveis
Rebuts

Serveis
Prestats

Compra
d'immobilitzat

2.335.991,78
37.104,94

91.187,44
-

14.167,00

3.282.029,86
34.898,11

102.534,37
-

13.479,71

-

-

-

-

-

-

62.617,50
-

-

-

81.632,16
3.757,35

-

-

1.230,80

-

-

272,00

-

-

-

-

-

-

-

14.950,01
5.221,38

5.296,38
155,26
275,28

-

11.118,88
3.932,93

5.175,22
91,38
-

-

2.393.268,11

160.762,66

14.167,00

3.331.979,78

193.462,48

13.479,71

Serveis
Rebuts
Empreses del grup
Universitat Politècnica de Catalunya
UPC Net, S.L.
Edicions de la Universitat
Politècnica de Catalunya S.L.
Associació d’amics a la UPC
Fundació CIM
Centro de Alta Formación UPC, S.L.
Centre Internacional de Mètodes
Numèrics a l’Enginyeria
Centre Tecnologic de
Telecomunicacions de Catalunya
Fundació Centre d'Innovació i
Tecnologia
Fundació Parc UPC
Consorci Escola Industrial
Total transaccions

Exercici 2014

En data 22 de febrer de 2013 la Fundació va concertar la novació del préstec subscrit en data
20 de febrer de 2012 amb l’entitat dominant, amb els següents acords: retorn de 300.000,00
euros així com els interessos meritats en data 25 de febrer de 2013 i 700.000,00 euros a
retornar el 25 de febrer de 2014 meritant interessos al 1,64% anual.
Aquestes transaccions s'han realitzat a preus i condicions de mercat.
17.3) Saldos i Transaccions amb l’Òrgan de govern i Alta Direcció
Els imports rebuts pels membres de l’Òrgan de govern i pel personal d’Alta Direcció durant
els exercicis 2015 i 2014, es detallen a continuació, en euros:

Sous, dietes i altres remuneracions

2015

2014

177.963,92

182.112,00

Al 31 d’agost del 2015 i de 2014, no existien compromisos per complements a pensions,
avals, garanties o crèdits concedits a favor de l'Òrgan de govern ni de l’Alta Direcció.
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NOTA 18. INFORMACIÓ SOBRE ELS APLAÇAMENTS DE PAGAMENT
REALITZATS A PROVEÏDORS. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA “DEURE
D’INFORMACIÓ” DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL
D’acord amb el que s’indica en la disposició addicional tercera “Deure d’informació” de la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’informa
dels pagaments realitzats a la data de tancament de balanç:
Pagaments realitzats a la data
de tancament de balanç
Exercici 2015
Import
%

Exercici 2014
Import
%

Dins del termini màxim legal
Resta

6.308.493,16
891.827,44

87,61%
12,39%

7.028.022,83
873.802,41

88,94%
11,06%

Total pagaments de l’exercici

7.200.320,60

100%

7.901.825,24

100%

Aplaçaments que a la data
de tancament, sobrepassen
el màxim legal

81.423,12

93.806,72

53

87

PMP (dies)

NOTA 19. ALTRA INFORMACIÓ
El nombre mig de treballadors durant el exercicis 2015 i 2014, distribuït per gèneres i
categories, és el següent:

Professors
Advocat
Responsables d’unitat
Direcció
Gerent de comptes
Gestors
Gestor informàtic
Propietari de procés
Tècnic de formació
Tècnic de planificació
Tècnic de procés
Tècnic informàtic
Auxiliar de procés
Cap d’estudis
Assistent de direcció
TOTAL

Homes
41
4
1
1
4
4
2
1
5
5
-

Exercici 2015
Dones
76
2
1
17
0
8
12
4
1
0
-

Total
117
6
2
18
4
12
14
5
6
5
-

Homes
45
4
1
2
4
4
2
1
5
5
-

Exercici 2014
Dones
64
1
1
17
8
12
5
1
-

Total
109
5
2
19
4
12
14
6
6
5
-

68

121

189

73

109

182
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Durant l’exercici 2015 no s’ han produït moviments d’ altes ni baixes dels membres del
Patronat.
L 'import dels honoraris meritats pels serveis d'auditoria dels comptes anuals corresponents
als exercicis acabats el 31 d’agost de 2015 i el 31 d’agost de 2014 han estat de 5.100 euros i
5.100 euros, respectivament.
A data de tancament de 31 d’agost de 2015 i a 31 d’ agost de 2014 la Fundació no tenia
imports avalats.

NOTA 20. INFORMACIÓ SEGMENTADA
La distribució de l'import d’ingressos corresponent a les activitats ordinàries, per categories
d’activitats, és la següent:
20.1) Ingressos de la Fundació per les Activitats
Els Ingressos de la Fundació per les activitats dels exercicis 2015 i 2014, són els següents, en
euros:
2015

2014

Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
Ingressos de promocions,
patrocinadors i col·laboracions
Subvencions oficials a les activitats
Reintegrament de subvencions,
donacions i llegats rebuts

10.108.543,78

10.045.238,46

17.668,87
1.010,70

20.530,04
-

-

-

Total

10.127.223,35

10.065.768,50

Ingressos Rebuts amb Caràcter Periòdic
El detall dels ingressos rebuts amb caràcter periòdic dels exercicis 2015 i 2014, són els
següents, en euros;

Ingressos per matrícules
Ingressos per prestacions de serveis
Total

2015

2014

7.289.065,91
2.819.477,87

7.272.747,82
2.772.490,64

10.108.543,78

10.045.238,46
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NOTA 21. DESTÍ DELS INGRESSOS DE LA FUNDACIÓ PER A LES ACTIVITATS
D’acord amb la llei 4/2008 de 24 d’abril, de fundacions i associacions, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de maig de 2008, s’han d’aplicar almenys un 70%
dels ingressos nets anuals que s’obtenen al compliment de les finalitats fundacionals. La resta
s’ha d’aplicar al compliment diferit d’aquestes finalitats o a l’ increment dels fons propis de la
Fundació. El Patronat ha d’aprovar les formes d’aplicació d’aquest. Aquesta aplicació ha de
ser efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de
l’acreditació comptable.
A continuació es detalla el càlcul pel qual es determina que ha de ser destinat al compliment
de les finalitats fundacionals pel període 2013-2015, en euros:
Exercici 2015

Exercici 2014

Euros

%

Euros

%

Ingressos d’explotació
de l’activitat fundacional
Ingressos d’explotació
procedents d’altres activitats

10.620.700,27

98,84%

11.096.792,68

99,77%

124.908,10

1,16%

25.597,46

0,23%

Total ingressos

10.745.608,37

100,00%

11.122.390,14

100,00%

Despeses de l’activitat
fundacional
Despeses procedents d’altres
activitats

10.727.512,37

100,00%

11.114.502,40

100,00%

Total despeses

10.727.512,37

-

0,00%
100,00%

11.114.502,40

0,00%
100,00%

RENDICIÓ DE COMPTES ANUALS
En compliment de la normativa vigent, la FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE
CATALUNYA formula els Comptes Anuals corresponents a l'exercici anual acabat el 31
d'agost de 2014 que es composa dels fulls adjunts número 1 a 33 més la memòria d’activitats
del Patronat amb detall de la gestió econòmica de l’exercici acabat el 31 d’agost de 2015.

Barcelona, 23 de febrer de 2016

________________________________
Enric Fossas Colet
President

________________________________
Enrique Alcántara-Garcia Irazoqui
Secretari

FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA
MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL PATRONAT
AMB DETALL DE LA GESTIÓ ECONÒMICA

ANÀLISI DE RESULTATS CURS 2014 / 2015
Ingressos
Els ingressos d’activitat de l’exercici 2015 han estat un 1.2% superiors als ingressos de
l’exercici 2014. En termes absoluts, la variació ha estat de 120 milers d’euros.
Entre d’altres variacions, s’ha produït un increment en els ingressos de matrícules d’un 1%.
En relació a les variacions dels ingressos per prestacions de serveis, globalment no han variat
significativament. Per una banda han crescut els ingressos de formació a mida i organització
de cursos, i per altra banda, han caigut els ingressos de grans iniciatives i de gestió acadèmica.
A nivell de línies de negoci, les variacions més significatives s’han produït a les línies de
solucions individuals i solucions corporatives. La causa de la variació positiva a la línia de
solucions individuals recau sobre la bona acollida que ha tingut el nou grau de Videojocs del
CITM. A la línia de solucions corporatives han caigut els ingressos degut a que a l’exercici
2015 s’han portat a terme menys projectes que a l’exercici 2014.
Despeses
L’increment dels ingressos d’activitat ha vingut acompanyat d’un increment en les despeses
d’activitat. Concretament, aquestes han estat superiors en relació a l’exercici 2014 en un
5.7%.
Les línies de negoci que han patit una variació a nivell de despesa més significativa han estat
les línies de solucions individuals i solucions vinculades.
A nivell de despeses d’estructura, aquestes són menors en un 1.6% respecte a l’exercici
anterior. En termes absoluts, la variació ha estat de 91 milers d’euros.
Tenint en compte la importància relativa de les variacions de totes les partides, hi ha hagut
estalvi en despeses de ‘Adequació d’espais” i de “Tributs”. A l’exercici 2015 s’han assumit
390 milers d’euros menys de despesa per aquests dos conceptes. Destacar que a l’exercici
2015 també s’ha produït menys despesa per “Amortització”, en aquest cas, l’estalvi ha estat
del 12,6%.
Per altra banda, la partida de “Personal” s’ha incrementat en un 11%. En aquest cas, cal
destacar que durant l’exercici 2015 s’han assumit indemnitzacions per valor de 127 milers
d’euros.
A l’exercici 2015, el resultat financer ha estat superior en 21 milers d’euros. Per una banda ha
caigut l’ingrés degut a una caiguda dels tipus d’interès, i per l’altra banda, s’ha registrat un
ingrés de 54 milers d’euros per la venda de la participació que tenia la Fundació al Centro de
Alta Formación UPC, S.L. (CAF).
Com a conseqüència de tot l’exposat, el resultat positiu de la Fundació ha estat de 18.096
euros.

************

