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Informe d’auditoria independent de comptes anuals abreujats
Als membres del Patronat de la FUNDACIÓ PARC UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Informe sobre els comptes anuals abreujats
Hem auditat els comptes anuals abreujats adjunts de la FUNDACIÓ PARC UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA que comprenen el balanç a 31 de desembre de 2015, el
compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i la memòria
abreujades corresponents a l’exercici tancat en aquesta data.
Responsabilitat dels Membres del Patronat en relació amb els comptes anuals
abreujats
Els membres del Patronat són els responsables de formular els comptes anuals
abreujats adjunts, de forma que expressin la imatge fidel del patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de la FUNDACIÓ PARC UNIVERSITAT 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
abreujats lliures d’incorrecció material, deguda a frau o error.
Responsabilitat de l’auditor
La nostre responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals abreujats
adjunts basada en la nostra auditoria. Hem portat a terme la nostra auditoria de
conformitat amb la normativa reguladora d’auditoria de comptes vigent a Espanya.
Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments d’ètica, així com que
planifiquem i executem l’auditoria amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable de
que els comptes anuals abreujats 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 abreujats, deguda a frau o error. A
l’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 abreujats, amb
la finalitat 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
abreujats 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.
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Opinió
En la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els
aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la
FUNDACIÓ PARC UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA a 31 de desembre de 2015,
així com dels resultats de les seves operacions corresponents a l’exercici tancat a
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que li
resulta d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en
el mateix.
Paràgraf d’èmfasi
Cridem l’atenció a que indica la Nota 1.5 de la memòria adjunta, en la que s’indica que
la Fundació es troba en procés de dissolució, passant l’activitat de la Fundació a la
Universitat Politècnica de Catalunya de manera que tota l’activitat que es venia
desenvolupant es continuarà realitzant com a unitat Parc UPC des de la pròpia
universitat. Aquesta qüestió no modifica la nostre opinió.
BDO Auditores, S.L.P.

_______________
Ramón Roger Rull
Soci-Auditor de Comptes
Barcelona, 18 de març de 2016

L'esborrany d'aquest informe no s'ha sotmès encara als procediments habituals de revisió interna
de la nostra Firma i, per tant, ens reservem el dret de fer les modificacions, insercions o
supressions que considerem adients que poguessin resultar del procés de revisió.

FUNDACIÓ PARC UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
COMPTES ANUALS ABREUJATS CORRESPONENTS A L’EXERCICI 2015

FUNDACIÓ PARC UNIVERISTAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA EN
LIQUIDACIÓ
MEMÒRIA ANUAL ABREUJADA DE L’EXERCICI 2015

NOTA 1 – ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ
1. LA FUNDACIÓ PARC UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (d’ara en endavant,
també la FUNDACIÓ), fou constituïda el 29 de juny de 2009 per la Universitat Politècnica
de Catalunya, té caràcter privat, personalitat jurídica pròpia i duració il·limitada.
El seu domicili social és a 08034 Barcelona, carrer Jordi Girona, 31, baixos. Figura inscrita
en el Registre d’Entitats del Ministeri d’ Hisenda i Competitivitat (NIF: G65152787) i en el
Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2597, classificada
com a cultural i docent.
2. La Fundació es regeix pels seus estatuts, per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer
del Codi Civil de Catalunya, i la resta de disposicions complementàries.
3. La FUNDACIÓ té per objecte social, amb caràcter general, la promoció del
desenvolupament social, econòmic i cultural al seu àmbit territorial d’actuació, i servir als
objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya en el foment de la recerca i la
innovació i l’ impuls a la seva difusió, la prestació de serveis científics i tecnològics a
institucions i empreses públiques o privades, el foment de la cultura de la innovació i
l’emprenedoria, i el suport a la creació d’empreses basades en el coneixement.
4. Les principals activitats desenvolupades per la FUNDACIÓ son les següents:





Promoure el desenvolupament social, econòmic i cultural al seu àmbit territorial
d’actuació servint als objectius de la Universitat Politècnica de Catalunya en el foment de
la recerca i la innovació i l’impuls de la seva difusió.
La prestació de serveis científics i tecnològics a les institucions i empreses públiques i
privades.
El suport a la creació d’empreses de base tecnològica intensives en reserva oferint-los
espais i serveis de valor afegit.

5. A 1 de desembre del 2015 la FUNDACIÓ entra en procés de dissolució. La UPC internalitza
l’activitat de la FUNDACIÓ de manera que tota l’activitat que es venia desenvolupant es
continuarà realitzant com a unitat Parc UPC des de la pròpia universitat.
Així mateix, en reunió de patronat de l’1 de desembre del 2015, els patrons aproven
“dissoldre la Fundació Parc-UPC, per mitjà de la realització de bens de l’entitat, per la
causa establerta a l’article 335-4 b) de la llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del
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Codi Civil de Catalunya. En aquest sentit, es considera que l’activitat desenvolupada per la
Fundació Parc UPC es pot exercir més correctament des de la pròpia universitat. Aquesta
decisió s’emmarca dins del procés de racionalització que la UPC està portant a terme pel
que fa a la seva participació en entitats i a les activitats que aquestes desenvolupen, amb
la idea de retornar a la Universitat les seves funcions essencials.”
6. Els recursos obtinguts per la FUNDACIÓ en els exercicis 2015 i 2014 s’han destinat a
l’aplicació de les finalitats fundacionals, tal com s’explica en la Nota 12.
En relació amb el resultats obtinguts cal fer esment a aquets en referència al moment
d’assolir l’acord de dissolució amb data 1 de desembre de 2015, així com al tancament de
l’exercici (31/12/2015) tal com es recull en els balanços comparatius de la Nota 14.
7. Les activitats realitzades per la Fundació Parc UPC durant 2015 han estat les següents:
(1) En relació a l’ocupació i rendiment d’espais del Parc UPC:
o Evolució d’increment de m2 que recauen sota gestió del Parc UPC.

sep-09

oct-09

oct-10

ene-12

nov-12

+ K2M

+ Agròpolis

+ RDIT

+ GAIA III K2M

m2 construïts Parc UPC

90.815,37

94.149,37

95.289,37

104.636,37

107.125,59

m2 gestió directe Parc UPC

23.194,30

26.528,30

27.668,30

37.015,30

39.504,52

o 10.273,92 m2 computables ocupats per entitats amb acord amb el Parc UPC per a
l’ús de l’espai
o 74 acords vigents
o 161 acords generats des de oct 2009
o 45 nous acords generats al 2015
o 6 acords finalitzats al 2015
Facturació any 2015 per cessió ús d’espai i serveis associats són 1.356.848,36€ (inclòs IPCT i
GAIA . No inclou CRnE.)
o 1.240.050 € facturats des de set 2009 a des 2011 (1.138.343,40 euros (SE) +
101.707,10 € (TR)). Sense incloure IPCT, GAIA i CRnE on també es s’ha anat
tarificant mica en mica.
o 1.072.489 € facturació any 2012. Inclòs IPCT, GAIA i CRnE.
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o 1.171.797 € facturació any 2013. Inclòs IPCT, GAIA I CRnE.
o 1.010.189,56 € facturació any 2014. Inclòs IPCT, GAIA i CRnE.

(2) Referent a activitats relacionades amb la difusió del Parc UPC, serveis a les entitats
ubicades al Parc i comercialització dels espais, destacar:
(1.1)

Activitats de promoció del Parc UPC i de suport i difusió a les entitats ubicades
al Parc UPC

Activitats de promoció i suport a les entitats:
Activitats destinades a donar suport i serveis de valor afegit a les empreses, entitats
i grups de recerca ubicats al Parc UPC.
• Publicació de notícies de les empreses i entitats a la web del Parc UPC. Difusió
d’aquestes notícies a les xarxes socials per donar a conèixer l’activitat dels
usuaris i les marques de les seves empreses, projectes i productes.
• Donem visibilitat a les notícies de les empreses a través de la web de la UPC en
col·laboració amb el servei de comunicació de la UPC i de Newsletters d’altres
organismes col·laboradors.
• Contacte per a les empreses amb altres institucions i grans empreses com
ACCIO, MWC Foundation, Fira de Barcelona, Microsoft, IBM, Agbar,
Segurcaixaadeslas, etc.
• Converses amb agents INTERNACIONALS per establir sinèrgies (ambaixades,
consolats, etc.)
• Enviament periòdic d’informació interessant per a les empreses:
 Convocatòries d'ajuts (acord amb PTV)
 Fires, jornades i seminaris
 Notícies
Visites institucionals altres activitats de promoció:
Visites de organismes nacionals i internacionals en que es mostra el model de
funcionament i gestió del Parc UPC i es difondre l’activitat dels grups de recerca i
empreses de base tecnològica ubicats al Parc UPC.
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Algunes de les actuacions més rellevants realitzades durant l’exercici 2015 són:
ACTUACIÓ

Participació de la
incubadora Parc UPC en
projecte amb AEBALL

DATA

Gener

DESCRIPCIÓ

Incorporació del model d’incubació de Parc UPC a
un projecte H2020 d’AEBALL.

Elaboració d’un acord marc UPC-Consell Comarcal
del Baix Llobregat que ha de permetre donar a
Elaboració acord marc amb
conèixer a totes les empreses del Baix Llobregat, les
el Consell Comarcal del
Gener-Febrer capacitats tecnològiques de la UPC i de les
Baix Llobregat
empreses del Parc UPC, les patents disponibles a la
UPC i les possibilitats de captació de talent sorgint
de la UPC.
Elaboració d’un acord d'adhesió amb la Fundació
Repsol per la dinamització de les activitats relatives
Elaboració acord adhesió a
al Fondo Emprendedores. El Parc UPC i la UPC
març- maig
la Fundació Repsol
podran presentar les iniciatives al Fondo
Emprendedores i les iniciatives seleccionades
s’incubaran al Parc UPC.
Elaboració d’una missió comercial amb Brasil per
Missió Comercial Global
26-29 Gener empreses del Parc i grups i centres de la UPC per
Bridge
avaluar possibles tecnologies demandades al Brasil.
Organització d'una jornada esmorzar-networking a
Barcelona per trobar noves oportunitats, impulsar
sinèrgies i possibles col·laboracions entre les
KF K2M
20 de febrer entitats UPC. El tema a tractar va ser "Últimes
tendències en el sector de les tecnologies mòbils i
presentació de 4YFN 2015“ a càrrec de l’Aleix Valls,
director d’emprenedoria de la MWC.
Acord amb la Fundació sant Joan de Deu i l'Hospital
Sant Joan de Deu per realitzar una jornada de
Fundació Sant Joan de Déu 7 de maig
presentació de tecnologies UPC i empreses Parc
UPC que puguin ser d’interès per l’Hospital.
Acollida i ajuda a l'organització de la jornada KIC
OFF del projecte Start up Catalonia per les 7
Start up Catalonia
12 de maig
acceleradores a l'auditori de l'ESAB. Assisteixen més
de 80 empreses.
Reunió amb la cambra i l'ex Rector Dr. Jaime
Restrepo Cuartas de la Universidad de Santander
Cambra Colombo catalana 15 de maig
(UDES- Colombia) per establir possibles sinergies en
la creació d'un Parc.
Reunió amb Triptolemos per analitzar possibles
vies de col·laboració entre grups i centres UPC i
Fundació Triptolemos
28 de maig
empreses del Parc amb tecnologies d’aplicació al
sector agroalimentari.
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ACTUACIÓ

DATA

DESCRIPCIÓ
Coordinació de l’acceleradora Start up Catalonia
Start up Catalonia
Juny-desembre
Baix Llobregat a l’edifici RDIT.
Visita delegació de Porto
Presentació del model Parc a una delegació
22 de juny
Alegre
institucional i d’empreses de Brasil.
Col·laborem en l’organització de la taula rodona
“Emprenedoria. Una oportunitat per dirigir el teu
Campus UPC Alumni
30 de juny
futur professional” amb UPC Alumni. Organitzem
les ponències de Parc UPC i de les empreses Smart
Engineering i Hemav.
Networking amb empreses i altres entitats de
Biz Barcelona
1 de juliol
temàtica emprenedora. Assistència a xerrades
d'innovació.
Meeting Consorci de
Turisme del Baix
3 de juliol
Reunió per possibles sinèrgies amb Parc UPC
Llobregat
Reunió amb la resta d’ Ambaixadors de l’IOTS
Reunió Ambaixadors
14 de juliol
World Congress amb Fira Barcelona per fer el
IOTS World Congress
seguiment del congrés.
Organització d'una jornada esmorzar-networking a
KF K2M-RDIT Tech
Barcelona per trobar noves oportunitats, impulsar
Meetup: Tendències en
sinèrgies i possibles col·laboracions entre les
Impressió 3D &
24 de juliol
entitats UPC. El tema a tractar va ser "Últimes
Presentació "IOT
tendències en el sector de les tecnologies mòbils i
Congress”
presentació de 4YFN 2015“ a càrrec de l’Aleix Valls,
director d’emprenedoria de la MWC.
Reunió amb el president de la Fundació Catalunya
Fundació Catalunya
Àfrica per establir possibles sinèrgies amb alguns
24 de juliol
Àfrica
projectes de l’edifici RDIT. Els presentem a IP
Anywhere i Hemav.
Reunió amb l’oficina
comercial de
30 de juliol
Reunió per establir possibles sinèrgies.
l’ambaixada de França
Participem en el Market Place organitzat per
IoT Solutions World
16-18 de
XPCAT: som Key Account Managers de HCL
Congress 2015
setembre
Technologies i General Electric . Dues empreses
nostres són seleccionades: Urbiótica i IOTlabs
Els hi presentem el model Parc UPC i coordinem
Visita d'una delegació de
una visita a la Fundació CIM (RDIT) amb l’objectiu
28 de setembre
la ciutat xinesa de Wuxi
d’establir sinèrgies en temes relacionats amb la
indústria creativa.
Jornada: Reinventing
Organització de la jornada d’Impressió 3d a RDIT
businesses through 3D 16 de novembre amb Co-Society i la Fundació Cim. Van assistir més
tecnologies
de 100 empreses i entitats.

5

Es presenta el model Parc UPC a una delegació del
19 de novembre govern brasiler i es presenten els treballs de
l’empresa Urbiòtica al Campus
Participem en el Marketplace amb l’empresa Cisco.
17-20 de
Ajudem en la difusió de la fira i de la presència de
novembre
les empreses del Parc UPC.

Delegació de Santa
Catarina (Brasil)
Smart City

(1.2) Activitats de comercialització dels espais del Parc UPC per a l’atracció d’activitats
de base tecnològica intensives en I+D+i.
•
•
•

Més de 378 contactes comercials
108 pressupostos presentats
24 noves entitats instal·lades al Parc UPC amb acords de col·laboració
o K2M: 16
o RDIT: 7
o NEXUS II: 1

Participació a fires:
ASSISTENCIA A FIRES - JORNADES GENER A JUNY 2015
MAILS
MAILS
CONFIRMANT
LLIURATS
INTERES

DATA

LLOC

EMPRESES
CONTACTADES

MOBILE WORLD
CONGRESS

02-05 març

BARCELONA

32

32

4

4YFN

02-05 març

BARCELONA

25

10

3

GRAPHISPAG

24-27 març

BARCELONA

3

3

0

ESHOW

25-26 març

BARCELONA

5

5

2

FIRES I JORNADES
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ASSISTENCIA A FIRES - JORNADES JULIOL A DESEMBRE 2015
FIRES I JORNADES

DATA

LLOC

EMPRESES
CONTACTADES

MAILS
MAILS
CONFIRMANT
LLIURATS
INTERES

1-2 julio 2015 Fira Montjuïch

8

8

1

20/10/2015 Palau Robert

6

6

0

16-17 sept

12

12

2

29/10/2015 Las Salle

52

52

8

Terrassa- Edifici
28/10/2015 Vapor GranAjuntament

4

4

1

16

16

3

BIZ BARCELONA
IGENIUM 2015
Fira Barcelona

IOT 2015
TECH DEMO DAY LA SALLE
Programa Bstartup del
Banc Sabadell
SMART CITY EXPOWORLD
CONGRESS

17-19 nov

Fira Barcelona

Grans projectes iniciats per Parc per omplir m2:
• Segueix operatiu i funcionant amb gran èxit la incubadora ESA BIC
Barcelona a l’edifici RDIT. Durant el 2015 es seleccionen 9 empreses més
per a ser incubades a l’edifici.• El Parc UPC acull en una nova edició, la seu de l’acceleradora del Baix
Llobregat dins el programa d’Start up Catalonia, desenvolupat per ACCIÓ.
Concretament aquest programa s’ubica dins l’edifici RDIT ubicat al PMT, i
si bé no exigeix la ubicació física de les empreses participants al programa
a espais del Parc UPC, és un projecte de visibilitat i difusió del PMT a
l’entorn, i del Parc UPC en projectes rellevants de suport a l’empresa que
es realitzen al nostre país.
• Col·laboració en el projecte ‘Drone-Lab’ al PMT. Projecte que s’articula
amb la voluntat de realitzar una infraestructura que faciliti les proves amb
drons i que posicioni el PMT com un espai de concentració de tecnologies,
empreses i activitat vinculada a l’àmbit dels drons.
• Promoció del model de “Corporate Incubators” pel RDIT. Presentacions a
Microsoft, IMB, Mier, Samsung, Campofrío, Abertis, etc.
• Formació Parc tecnològic d’Altana (Kazajastan).
• Participació congrés IASP Amèrica Llatina.
• Inici col·laboració Colombia (xarxa de parcs i empreneduria).
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Participació en xarxes:
•
•
•
•
•
•
•

XPCAT - Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya.
APTE - Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España
IASP - Xarxa Internacional de Parcs Científics i Tecnològics
RedEmprendia
ACC1O - Col·laboració amb l’estructura de clústers
Innobaix
Cluster 6M

8. Els comptes anuals han estat formulats en euros amb decimals. La moneda funcional de la
FUNDACIÓ és l’euro.
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NOTA 2 – BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
1. Imatge fidel
Els comptes anuals abreujats adjunts s’han preparat a partir dels registres
comptables de la FUNDACIÓ i es presenten d’acord amb la legislació vigent i amb
les normes i principis establerts en el Pla General de Comptabilitat de les
Fundacions i les Associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya,
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, i d’acord amb les successives modificacions en el seu cas,
amb l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels
resultats de les seves operacions, i dels canvis en el patrimoni net.
2. Principis comptables.
Donada la situació expressada en la Nota 1.6 anterior s’han formulat les presents
comptes anuals tot seguint la Resolució de 18 d’octubre de 2013, de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre el marc d’informació financera quan no
resulta d’aplicació el principi d’empresa en funcionament. Aquest criteri es
considera el que millor respon a la situació de la Fundació a la data de tancament
d’aquets comptes anuals, i tanmateix expressa la imatge fidel.
Els efectes més significatius són:
- Els actius no corrents han estat valorats pel seu valor de liquidació.
- S’han anat tenint en compte les despeses que la Fundació suportarà durant el
procés de liquidació, i entre d’altres les despeses per indemnització a la
plantilla.
3. Comparabilitat de la informació
Com a conseqüència d’haver aplicat en aquest exercici 2015 els criteris de la
Resolució de l’ICAC abans esmentada de 18 d’octubre de 2013 sobre el marc
d’informació financera quan no resulta adequada l’aplicació del principi d’empresa
en funcionament, el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys referits a l’exercici 2015
no són comparables amb els de l’exercici anterior en el que els criteris que es van
aplicar responien al principi d’empresa en funcionament.
4. Correcció d’errors
No han existit correccions d’errors durant l’exercici 2015.
5. Aspectes crítics de la valoració.
Tal com s’ha indicat, els membres del Patronat van adoptar la dissolució de
l’entitat, i per tant, no s’aplica el principi d’empresa en funcionament.
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6. Responsabilitat de la informació.
El patronat de la Fundació com responsable de la formulació d’aquests comptes
anuals manifesta que les mateixes acrediten la imatge fidel del patrimoni de
l’entitat, fent concreció no obstant que d’acord amb el manifestat als punts
anteriors, no resulta d’aplicació el principi comptable d’empresa en funcionament
trobant-se en fase de realització dels béns de l’entitat.

NOTA 3 – APLICACIÓ DELS RESULTATS
La proposta d’aplicació del resultat positiu corresponent a 2015 és la següent:
Exercici 2015
Base d’aplicació:


Excedent de l’exercici (positiu)

21.748,08

Aplicació:


Romanent

21.748,08

En l’exercici anterior la situació va ser:
Exercici 2014
Base d’aplicació:


Excedent de l’exercici (positiu)

5.007,73

Aplicació:


Romanent

5.007,73

NOTA 4 – NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la FUNDACIÓ en
l’elaboració dels comptes anuals abreujats per a l’exercici acabat el 31 de desembre de
2015, han estat les següents:
1.- Immobilitzat intangible
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Les aplicacions informàtiques es presenten valorades al preu d’adquisició, deduïdes
les amortitzacions acumulades corresponents, i s’amortitzen en un període de 4
anys.
Les inversions de l’exercici s’amortitzen proporcionalment per mesos des de la data
d’entrada en funcionament.
2.- Immobilitzat material
Es troba valorat a preu d’adquisició. Les amortitzacions es calculen mitjançant un
sistema lineal per aplicació del coeficient anual que a continuació s’especifica:
%


Equips per a processos d’informació

25%

Les inversions de l’exercici s’amortitzen proporcionalment per mesos des de la data
d’entrada en funcionament.
3.- Immobilitzat material –derivats d’arrendaments financersLa FUNDACIÓ no disposa d’arrendaments que
d’arrendament operatiu o financer.

tinguin la consideració

4.- Actius financers
La FUNDACIÓ fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu
reconeixement inicial, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta
classificació depèn de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat
adquirides.
De forma general, en el balanç, adjunt es classifiquen com a corrents els actius
financers amb venciment igual o inferior a l’any, i com a no corrents si el seu
venciment supera aquest període.
La FUNDACIÓ registra la baixa d’un actiu financer quan s’han extingit o s’han cedit
els drets contractuals sobre els fluxos d’aquest, i s’hagin transferit de forma
substancial els risc i beneficis inherents a la seva propietat. En el cas concret de
comptes a cobrar, s’entén que aquest fet es produeix en general si s’han transmès
els riscs d’insolvència i de mora.
Els actius financers del la FUNDACIÓ es classifiquen en la categoria d’actius
financers a cost amortitzat, i comprenen, principalment, els crèdits per operacions
de les activitats, els quals es valoren pel valor nominal del deute, que és similar al
seu valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és minorat, si escau, per la
corresponent correcció (pèrdua per deteriorament de l’actiu), quan existeixen
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dubtes raonables sobre el cobrament en quanties i venciments, amb efecte en el
compte de resultats de l’exercici.
5.- Passius financers
La FUNDACIÓ fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu
reconeixement inicial, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta
classificació depèn de la finalitat per la qual aquestes inversions han estat
adquirides.
Es classifiquen com a corrents els actius financers amb venciment igual o inferior a
l’any, i com a no corrents si el seu venciment supera aquest període.
La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació que genera s’hagi
extingit.
La FUNDACIÓ classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de
passius financers a cost amortitzat. Es valoren inicialment pel seu valor raonable,
que, llevat que hi hagi alguna evidència en contra, correspon al preu de transacció.
En posteriors valoracions es valoren a cost amortitzat, comptabilitzant els
interessos meritats en el compte de resultats aplicant em mètode del tipus
d’interès efectiu, amb excepció dels passius financers a pagar amb venciment no
superior a un any que es continuen valorant pel seu valor raonable quan l’efecte de
no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Els instruments financers que la FUNDACIÓ classifica en aquesta categoria
corresponen a:



Dèbits per operacions comercials corresponents als saldos creditors per
prestacions de serveis.
Dèbits per operacions no comercials (saldos amb personal)

6.- Situació fiscal
L’impost sobre beneficis es calcula en funció del resultat de l’exercici considerant
les diferències existents, si n’hi hagués, entre el resultat comptable i fiscal (base
imposable de l’impost) i distingit per a aquestes el seu caràcter de permanents o
temporals a efectes de determinar l’impost sobre beneficis acreditat en l’exercici.
La FUNDACIÓ es troba acollida al règim fiscal especial per a entitats sense fins
lucratius, regulat en la llei 49/2002, de 23 de desembre (veure Nota 10.2)
7.- Ingressos i despeses
Els ingressos i despeses es registren, en línies generals, atenent al principi de
meritament, i es considera també el criteri de correlació d’ingressos i despeses.
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8.- Provisions i contingències
Les provisions es reconeixen únicament quan es té una obligació present sorgida
com a conseqüència de successos passats, és probable que puguin produir-se
perjudicis patrimonials per a la FUNDACIÓ, i l’import es pot estimar de manera
fiable. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació disponible sobre
les conseqüències del succés que les motiven i són reestimades en ocasió de cada
tancament comptable. S’utilitzen per afrontar les obligacions específiques per a les
quals van ser originalment reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o
parcial, quan aquestes obligacions deixen d’existir.
D’altre banda, es consideren passius contingents aquelles obligacions sorgides com
a conseqüència de successos passats, la materialització de les quals està
condicionada a que ocorri o no un o més esdeveniments futurs independents de la
voluntat de la FUNDACIÓ. Aquests passius contingents, no són objecte de registre
comptable, i es presenta un detall a la Memòria, quan sigui necessari.
9.- Medi ambient
Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la
protecció i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa
de l’exercici en què s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a
conseqüència d’actuacions per minimitzar l’impacta mediambiental i la protecció i
millora del medi ambient, es comptabilitzen com a més valor de l’immobilitzat.
10.- Subvencions, donacions i llegats
Les subvencions i donacions corrents es comptabilitzen per l’import atorgat.
Aquestes subvencions i donacions es reconeixen en el compte de resultats en el
mateix exercici que es meriten les corresponents despeses.
La Fundació no ha percebut cap subvenció, donació o llegat en l’exercici.
11.- Operacions vinculades
La determinació de la contraprestació de les transaccions realitzades amb entitats
vinculades es valoren pel valor raonable o de mercat, tenint en compte la
naturalesa de les mateixes i l’àmbit o sector en el que les mateixes són objecte de
producció. L’únic destinatari del serveis que té la naturalesa de part vinculada es la
Universitat Politècnica de Catalunya.
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NOTA 5 – INMOBILITZAT INTANGIBLE, IMMOBILITZAT MATERIAL I INVERSIONS INMOBILIÀRIES
1.-

El detall i els moviments de l’immobilitzat intangible, immobilitzat material i inversions
immobiliàries, durant l’ exercici 2015 és el següent .

EJ ERCI CI O
Estat de moviments de l' immobilitzat intangible,
material i inversions immobiliàries corresponents Immobilitzat
a l' exercici 2.015

intangible

1

Immobilitzat

2.0 15
material

immobiliàries

3

2

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2.015

Inversions

900,00

503,34

900,00

503,34

-900,00

-276,85

0,00

-226,49

-900,00

-503,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

226,49

0,00

0,00

0,00

0,00

+ Addicions
+ Entrades per trespàs
- Baixes
- Traspassos
B) SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2.015

C) AMORTIZ. ACUM. SALDO INICIAL 2.015
+ Dotació a la amortització exercici

0,00

+ Augments per entrades, traspassos
- Disminucions per sortides, traspassos
- Disminucions per sortides, baixes
D) AMORTIZ. ACUM. SALDO FINAL 2.015

E) CORRECCIONS DE VALOR DETERIORAMENT
SALDO INICIAL EXERCICI 2.012
+ Correcc.valor deterioro reconogut exercici
- Reversió correccions valor deterioro
- Disminuc.sortides, baixes o traspassos
F) CORRECCIONS DE VALOR DETERIORAMENT
SALDO FINAL EXERCICI 2.015
G) SALDO INICIAL NET 2.015
(A - C - E)
H) SALDO FINAL NETO 2.015
(B - D - F)
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Estado de movimientos del inmovilizado
material, intangible e inversiones inmobiliarias
correspondiente al ejercicio 2.014

Inmovilizado
intangible

1

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2.014

EJER CICIO
Inmovilizado
material

2.0 14

2

Inversiones
inmobiliarias

3

900,00

503,34

900,00

503,34

-619,22
-280,78

-151,01
-125,84

-900,00

-276,85

0,00

280,78

352,33

0,00

0,00

226,49

0,00

+ Entradas por adquisiciones
+ Entradas por traspasos
- Salidas por traspasos
- Salidas por bajas
B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2.014

C) AMORTIZ. ACUM. SALDO INICIAL 2.014
+ Dotación a la amortización ejercicio

0,00

+ Aumentos por entradas, traspasos
- Disminuciones por salidas, traspasos
- Disminuciones por salidas, bajas
D) AMORTIZ. ACUM. SALDO FINAL 2.014

E) CORRECCIONES DE VALOR DETERIORO
SALDO INICIAL EJERCICIO 2.014
+ Correcc.valor deterioro reconocidas ejercicio
- Reversión correcciones valor deterioro
- Disminuc.salidas, bajas o traspasos
F) CORRECCIONES DE VALOR DETERIORO
SALDO FINAL EJERCICIO 2.014
G) SALDO INICIAL NETO 2.014
(A - C - E)
H) SALDO FINAL NETO 2.014
(B - D - F)

2. Pot comprovar-se, pel detall anterior, que la Fundació presenta com elements
patrimonials d’actiu no corrent, immobilitzats intangibles i materials.
3. En l’exercici 2015, així com tampoc en el 2014, no hi han hagut baixes de
l’immobilitzat, si bé els immobilitzats intangibles van quedar totalment amortitzats
en 2014, i els de l’immobilitzat material ho han quedat al 2015.
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4. A 31.12.2015 existeixen elements totalment amortitzats i en ús, en concret les
aplicacions informàtiques referides en l’apartat anterior, que al 2014 ja es trobaven
totalment amortitzats, així com la totalitat dels elements de l’immobilitzat material
que es corresponen amb equips per al processament d’informació, que han estat
completament amortitzades dins d’aquest 2015.

NOTA 6 – ACTIUS FINANCERS
1.- Categories d’actius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers es detallen en el
quadre següent:
CLASSES D' ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
ACTIVUS FINANCIERS
LLARG TERMINI

Categoríes

Accions i participacions
en el patrimoni

Valors representatius de
deute

Crèdits
Derivats
i altres

31-12-2015

31-12-2015

31-122015

Activus a valor raonable amb
canvis en pérdudes i guanys

0,00

Prèstecs i partides a cobrar

210,52

Actius disponibles per a la venda

210,52
0,00

Derivats de cobertura

0,00

TOTAL

Comptes
comptables………

31-12-2015

0,00

Inversions mantingudes fins el
venciment

Sense incloure les correccions
per deteriorament de valor

TOTAL
(saldos fin
exercici)

0,00
totes, excepte particip.
empreses del grupo
multigrup i associades

0,00

210,52

tos sense excepció

Comptes
comptables

251, 241

242 - 243 252 - 253254- 255
257 - 25826

250, 2405

CLASSES D' ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI

210,52

ACTIVUS FINANCIERS
CURT TERMINI

Accions i
participacions
en el patrimoni

Valors representatius
de deute

Crèdits Derivats
i altres

TOTAL
(saldos fin
exercici)

Categoríes

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

Activus a valor raonable amb
canvis en pérdudes i guanys

0,00

Inversions mantingudes fins el
venciment

0,00
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Prèstecs i partides a cobrar

34.102,70

34.102,70

Actius disponibles per a la venda

0,00

Derivats de cobertura

0,00

TOTAL
Sense incloure les correccions
per deteriorament de valor

Comptes
comptables………

0,00

0,00

totes, excepte particip.
empreses del grupo
multigrup i associades

tos sense excepció

540, 5305

541, 531

34.102,70

34.102,70

430- 431- 432- 433 -434436- 437- 44- 460 -470471- 472- 544- 558
Y…..

Y…... 532533- 542- 543544- 545- 546548- 551- 552554- 555- 559565- 566

CLASSES D' ACTIUS FINANCERS A LLARG TERMINI
ACTIUS FINANCIERS
LLARG TERMINI

Categories

Accions i
participacions
en el patrimoni

Valors representatius
de deute

Crèdits Derivats
i altres

TOTAL
(saldos fi
exercici)

31-12-2014

31-12-2014

31-12-2014

31-12-2014

Actius a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys

0,00

Inversions mantingudes fins el
venciment

0,00

Préstecs i partides a cobrar

210,52

Actius disponibles per a la
venda

0,00

Derivats de cobertura

0,00

TOTAL
Sense incloure les correccions
per deteriorament de valor

Comptes
comptables………

0,00

0,00

210,52

totes, excepte particip.
empreses del grup o
multigrup i associades

tos sense excepció

Comptes
comptables

250, 2405

251, 241

242 - 243 - 252 253- 254- 255 257 258- 260

CLASSES D' ACTIUS FINANCERS A CURT TERMINI
ACTIVUS FINANCIERS
CURT TERMINI

Categories

210,52

Accions i
participacions
en el patrimoni

Valors representatius
de deute

Crèdits Derivats
i altres

31-12-2014

31-12-2014

31-12-2014

210,52

TOTAL
(saldos fi
exercici)
31-12-2014

Actius a valor raonable amb
canvis en pèrdues i guanys

0,00

Inversions mantingudes fins el
venciment

0,00

Préstecs i partides a cobrar

98.490,99

Actius disponibles per a la
venda

TOTAL

98.490,99
0,00

0,00
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0,00

98.490,99

98.490,99

2. Els saldos existents a 31 de desembre de 2015, responen fonamentalment a Clients,
empreses del grup com la Universitat Politècnica de Catalunya per import 32.648,45
€ i a bestretes de remuneracions per valor de 1454,25 € (corresponent al romanent
de les targetes de prepagament)
Els saldos existents a 31 de desembre de 2014, responien fonamentalment a clients
per operacions comercials efectuades per la Fundació per 435,60€ i a Clients,
empreses del grup com la Universitat Politècnica de Catalunya per import
97.754,83€ i a bestretes de remuneracions per valor de 300,56€ (corresponent al
romanent de les targetes de prepagament)

NOTA 7 – FONS PROPIS
La dotació fundacional es composa de les aportacions dineràries efectuades per la
Universitat Politècnica de Catalunya amb motiu de la constitució de la Fundació i esta
configurat per un import de 60.000€.
En l’exercici 2015 existeix un saldo de resultat d’exercicis anteriors (romanent) de
12.581,62€ i el resultat de l’exercici ha estat de 21.748,08€.
Tampoc existeix saldo per subvencions, donacions i llegats rebuts.

NOTA 8 – PASSIUS FINANCERS
1.- Categories de passius financers
El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers es detallen en
el quadre següent:
CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

PASSIUS FINANCERS
LLARG TERMINI
Categoríes

Deutes amb
entitats de crèdit

Obligacions i altres
valors negociables

31-12-2015

31-12-2015

Derivats i

Altres

31-12-2015

TOTAL
(saldos fin
exercici)
31-12-2015

Debits i partides a pagar

0,00

Passius a valor raonable amb
canvis en pèrdudes i guanys

0,00

Altres

0,00

TOTAL
Comptes comptables…

0,00

0,00

160 - 170

176 - 177 - 178
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0,00
161 - 171 - 172 173 -174 - 175 - 18

0,00

CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI

PASSIUS FINANCERS
CURT TERMINI
Categoríes

Deutes amb
entitats de crèdit

Obligacions i altres
valors negociables

Creditors comercials,
altres comptes a pagar,
derivats i altres

31-12-2015

31-12-2015

31-12-2015

Debits i partides a pagar

TOTAL
(saldos fin
exercici)
31-12-2015

21.759,25

Passius a valor raonable amb
canvis en pèrdudes i guanys

21.759,25

0,00

Altres

0,00

TOTAL

0,00

0,00

COMPTES
COMPTABLES

Comptes comptables…

21.759,25

COMPTES
COMPTABLES

510 - 520 - 526

400 - 401 - 403 -404 405 - 406 - 41 - 438 465- 475- 476- 477 i…
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CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A LLARG TERMINI

PASSIUS FINANCERS
LLARG TERMINI
Categories

Deutes amb
entitats de crèdit

Obligacions i altres
valors negociables

31-12-2014

31-12-2014

Derivats i

Altres

31-12-2014

Dèbits i partides a pagar

Altres

TOTAL

PASSIUS FINANCERS
CURT TERMINI
Categories

0,00

0,00

160 - 170

176 - 177 - 178

0,00

31-12-2014

31-12-2014

0,00

0,00
COMPTES
COMPTABLES

510 - 520 - 526

50
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TOTAL
(saldos fi
exercici)
31-12-2014

58.894,24

58.894,24

58.894,24

0,00
0,00
58.894,24

Altres
COMPTES
COMPTABLES

0,00
0,00
0,00

31-12-2014

Passius a valor raonable
amb canvis en pèrdues i
guanys

Comptes comptables…

31-12-2014

161 - 171 - 172 173 -174 - 175 - 18

CLASSES DE PASSIUS FINANCERS A CURT TERMINI
Creditors
Deutes amb
Obligacions i altres
comercials, altres
entitats de crèdit
valors negociables
comptes a pagar,
derivats i altres

Dèbits i partides a pagar

TOTAL

TOTAL
(saldos fi
exercici)

0,00

Passius a valor raonable
amb canvis en pèrdues i
guanys

Comptes comptables…

21.759,25
i, 194- 509511- 512 513 - 521 523 - 524 525 - 527 551 - 552 555 - 556 560 - 561

400 - 401 - 403 -404
- 405 - 406 - 41 438 – 465 - i 5523

i, 194- 509- 511512 - 513 - 521 523 - 524 - 525 527 - 551 - 552 555 - 556 - 560 561

2. Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors, disposició
addicional tercera “Deure informació” de la Llei 15/2010 de 5 de juliol
Exercici 2014
Dies
Periode mitjà de pagament a proveïdors

Exercici 2015
Dies
113,77

NOTA 9 – SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
En l’exercici 2015 no han existit subvencions, donacions i llegats atorgats a favor de
la Fundació.
En l’exercici 2014 no han existit subvencions, donacions i llegats atorgats a favor de
la Fundació.
NOTA 10 – SITUACIÓ FISCAL
1. La composició dels comptes amb Administracions Públiques al 31 de desembre de
2015 i 2014 és la següent:
Exercici 2015

Saldos deutors

1. Impost sobre la Renda (IRPF)

Saldos creditors
15.781,65€

2. HP deutor devolució imptos.
3. HP IVA suportat
4. Seguretat Social

1.945,81€

5. Subvencions pendents de cobrament

Exercici 2014

Saldos deutors

1. Impost sobre la Renda (IRPF)

3,84 €

2. HP deutor devolució imptos.

2,00 €

3. HP IVA suportat

0.01 €

4. Seguretat Social

Saldos creditors
18.041,26€

7.620,83€

5. Subvencions pendents de cobrament
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0,00 €

2. La FUNDACIÓ va optar per l’aplicació del règim fiscal especial per a entitats sense
fins lucratius, regulat a la Llei 49/2002, de 23 de desembre. D’acord amb aquest
règim, es troben exemptes de l’ Impost sobre beneficis, la totalitat de rendes
generades en l’exercici en la mesura que aquestes coincideixen amb l’objecte de
l’entitat.
Resultat de l’exercici:


Excedent de l’exercici (positiu)

21.748,08

Ajustos
o
o

Positius:

395.512,64

Negatius:

417.260,72

Base imposable:

0,00

3. D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social no
poden considerar -se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades
hagin estat inspeccionades per les autoritat fiscals o laborals, o hagi transcorregut
el termini de prescripció de quatre anys. La FUNDACIÓ té obertes a inspecció tots
els impostos principals i cotitzacions socials que li són aplicables, corresponents a
tots els exercicis no prescrits. En opinió dels membres del patronat no existeixen
contingències d’imports significatius que es poguessin derivar de la revisió dels
exercicis oberts a inspecció.
4. Per altre banda, destacar que el Patronat de la Fundació va aprovar en acord de
data 13 de desembre de 2011 la incorporació al Règim especial de grup d’entitats
(REGE), als efectes de la seva tributació en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA),
quedant la Fundació constituïda com a entitat depenent de l’entitat dominat
Universitat Politècnica de Catalunya. Aquest règim de tributació (REGE) resulta
aplicable des de l’1 de gener de 2012.
No obstant, indicar que en virtut de l’acord de dissolució adoptat pel Patronat
segons l’indicat a la Nota 1 anterior, i com a conseqüència d’aquest, l’entitat ha
quedat exclosa del Règim especial, amb efectes des del 01/12/2015.
Per tant, no existeix saldo pendent derivat d’aquest règim a 31/12/2015. El de
31/12/2014 va ser de 10.521,58 € (Nota 13).
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NOTA 11 – INGRESSOS I DESPESES
1. Els ingressos per vendes i prestacions de serveis i altres ingressos periòdics (TOTAL
de 417.256,73 €) responen fonamentalment als serveis prestats per la Fundació en
favor de la Universitat Politècnica de Catalunya (Nota 13).
2.

En 2015 no han existit ingressos de promocions, patrocinadors o derivats de
convenis de col·laboració empresarial.

3. Les despeses de personal dels exercicis 2015 i 2014 es desglossen en:

DESPESES DE PERSONAL
a) Sous, salaris i assimilats
Sous i salaris
b) Càrregues socials
Seguretat social
Altres despeses socials

TOTAL

31-12-2015

31-12-2014

241.851,30

256.688,88

241.851,30

256.688,88

85.019,27
67.716,10
17.303,17

76.322,76
76.322,76

326.870,57

333.011,64

4. El nombre mitja d’empleats durant l’exercici 2015, distribuït per categories, és el
següent:
Número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio, por categorías

2015
Personal Fijo

Personal Eventual

TOTAL
1

Directivos

1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

2

1

3

Empleados de tipo administrativo

2

1

3

Resto de personal cualificado

0

Total empleo medio

5

2

7

Personal Eventual

TOTAL

Al 2014 va ser de:
Número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio, por categorías

2014
Personal Fijo

Directivos

1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

2

1

1
3

Empleados de tipo administrativo

2

1

3

Resto de personal cualificado

0

Total empleo medio

5

22

2

7

5. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici 2015, distribuït per
categories i desglossat per sexes, és el següent:
2015
Número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio, por categorías

Personal Fijo
H

Personal Eventual

M

H

Directivos

1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

2

Empleados de tipo administrativo

2

M

TOTAL
1

1

3
1

3

Resto de personal cualificado

0

Total empleo medio

0

5

1

1

7

Al 2014 va ser de:
2014
Número medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio, por categorías

Personal Fijo
H

M

Personal Eventual
H

Directivos

1

Técnicos y profesionales científicos e intelectuales y de apoyo

2

Empleados de tipo administrativo

2

M

TOTAL
1

1

3
1

Resto de personal cualificado

3
0

Total empleo medio

0

5

1

1

7

6. Les despeses de serveis exteriors inclouen:

DESPESES PER SERVEIS EXTERIORS

DDespeses directes de projectes específics
a)
e desenvolupats per la Fundació
l

* Honoraris i despeses, acreditats per tercers
* Programa Acceleradora del Baix Llobregat

t Despeses diverses de funcionament general:
b)
material d'oficina, fotocòpies, lloguers,
o telèfon,
etc.

31-12-2015

31-12-2014

57.413,61

61.456,56

22.248,61
35.165,00

18.069,06
43.387,50

10.875,01

14.476,11

68.288,62

75.932,67

t
TOTAL

NOTA 12 – APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES
1. Els actius immobilitzats de la FUNDACIÓ estan aplicats íntegrament a les finalitats
fundacionals.
2. L’aplicació dels ingressos de l’exercici 2015 ha estat la següent:
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3.
EXERCICI 2015

Import

Percentatge

INGRESSOS TOTALS OBTINGUTS
* Ingressos totals segons compte de resultats

417.260,72

100,00%

APLICACIONS
* Despeses totals segons compte de resultats
a) Despeses de funcionament i d'estructura
b) Despeses directes de l'activitat (realització
de projectes)
Subtotal
*

Dotacions a la amortitzacio

*

Resultats per alienacions i altres

*

Inversions en immobilitzat

33.175,26
363.022,42
396.197,68
226,49
0,00

a) Intangible
a) Material
TOTAL aplicacions

396.424,17

95,01%

En l’exercici anterior 2014 va ser:
EXERCICI 2014

Import

Percentatge

INGRESSOS TOTALS OBTINGUTS
* Ingressos totals segons compte de resultats

415.722,58

100%

APLICACIONS
* Despeses totals segons compte de resultats
a) Despeses de funcionament i d'estructura
b) Despeses directes de l'activitat (realització
de projectes)
Subtotal
*

Dotacions a l’ amortització

*

Resultats per alienacions i altres

*

32.545,17
376.412,06
408.957,23
677,64

Inversions en immobilitzat
a) Intangible
a) Material

TOTAL aplicacions

409.634,87

98,54%

4. D’acord amb el que estableix l’article 333,2 del Llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, la FUNDACIÓ compleix
l’obligació de destinar al menys el 70% de les rendes obtingudes i del altres
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ingressos nets anuals al compliment del fins fundacionals. La resta s’ha de destinar
al compliment diferit de les finalitats o incrementar la dotació. L’aplicació s’ha de
fer efectiva en el termini de tres exercicis, a comptar de l’ inici del següent al de
l’acreditació comptable, a excepció dels supòsits per què el Protectorat hagi
autoritzat un termini diferent.

NOTA 13 – OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
1. Les transaccions realitzades amb la Universitat Politècnica de Catalunya i PMT
sumen l’import de 377.891,73 €. La totalitat de les operacions facturades responen
a serveis de la mateixa naturalesa i la seva contraprestació respon a un valor
raonable o de mercat. Els únics destinataris del serveis que té la naturalesa de part
vinculada es PMT i la Universitat Politècnica de Catalunya.
El desglossament de les operacions és el següent:
Entitat

Vendes

2015

2014

UPC

347.147,76

338.528,60

PMT

30.743,97

33.351,52

TOTAL

377.891,73

371.880,12

UPC

25,30

TOTAL

25,30

Compres

En quant als saldos pendents a tancament de l’exercici 2015:
Entitat

2015

2014

UPC

32.648,45

97.754,83

TOTAL

32.648,45

97.754,83

UPC

18.013,85

16.458,28

PMT

Saldos Deutors

CIT UPC

Saldos Creditors

TOTAL
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95,00
18.013,85

16.553,28

2. D’acord amb l’article 12 dels Estatuts de la FUNDACIÓ, els membres del Patronat
exerceixen el càrrec gratuïtament.
Durant els exercicis 2015 i 2014, els membres del Patronat no han rebut de la
FUNDACIÓ retribucions de cap classe per la seva activitat com a tals ni per altres
funcions i no han mantingut saldos deutors amb la FUNDACIÓ.
3. En els exercicis 2015 i 2014, les funcions d’alta direcció han estat exercides pels
membres del Patronat sense cobrar cap retribució.

NOTA 14 – ALTRA INFORMACIÓ
1. La FUNDACIÓ ha estat regida pel Patronat, els càrrecs dels qual van ser nomenats
per l’entitat fundadora, Universitat Politècnica de Catalunya, i no remunerats.
El Patronat després d’acordar la dissolució i liquidació de l’entitat, ha nomenat
com a liquidadora a Elisabeth Jordà Llosada, la qual ha quedat facultada per a la
realització de tots els actes i negocis necessaris per dur a terme la liquidació de la
Fundació.
2. L’empresa auditora dels comptes anuals abreujats de la Fundació, BDO Auditores
SLP ha facturat honoraris pels serveis d’auditoria de l’exercici finalitzat el 31 de
desembre de 2015, per import de 3.500 euros. Aquesta quantia inclou els
honoraris totals relatius a l’exercici 2015, amb independència del moment de la
seva facturació. Al 2014 els honoraris per auditoria varen ascendir a 3.500,00
euros.
3. A 31 de desembre de 2015 la composició del Patronat en l’entitat en liquidació és
la següent:

Enric Fossas Colet
Ramon Carbonell
Santacana
Anna Serra Hombravella

patronat PARC

càrrec UPC

PRESIDENT

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

VICEPRESIDENT
SECRETARI (NO
PATRONA)

President del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
Secretària del Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya

Francesc Vallverdu Bayés

VOCAL

Vicerector de Política Universitària de la Universitat Politècnica de
Catalunya

Olga Lanau Rami

VOCAL

Gerent de la Universitat Politècnica de Catalunya

Xavier Massó Pérez

VOCAL

Fernando Orejas Valdés
Joan Puigdomènech
Franquesa

VOCAL
VOCAL

Director de l'Àrea d'Economia i Serveis de la Universitat Politècnica de
Catalunya
Vicerector de Política de Recerca de la Universitat Politècnica de
Catalunya
Vicerector de Comunitat, Acció Social i Sostenibilitat de la Universitat
Politècnica de Catalunya
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Durant l’exercici 2015 no s’ha produït cap canvi en la composició del patronat.

4. Medi ambient
La FUNDACIÓ no té responsabilitats, despeses, actius, ni provisions i contingències
de naturalesa mediambiental que poguessin ésser significatius en relació amb el
patrimoni, la situació financera i els resultats de la FUNDACIÓ. Per aquest motiu,
no s’inclouen desglossaments en aquesta Memòria dels comptes anuals pel que fa
a informació sobre qüestions mediambientals.
5. Fets posteriors al tancament
No s’ha produït entre el tancament de l’exercici i la formulació de comptes cap fet
posterior que pogués afectar a correccions en els registres comptables anuals, o
que hagués de ser informat en aquesta Memòria.
El procés de liquidació derivat de l’acord d’1 de desembre del passat 2015
identificat a la Nota 1 de la Memòria, s’està executant en els termes relatius a
realitzar els actius existents de l’entitat, així com en la satisfacció dels deutes
pendents de pagament.
6. Comparabilitat entre el balanç de liquidació (30/11/2015) i el de tancament
(31/12/2015).
Amb motiu de l’acord de dissolució-liquidació de la Fundació, i als efectes de
delimitar la comparabilitat entre el patrimoni net de la Fundació a 31/12/2015, ja
en liquidació, i l’existent al moment de l’adopció de l’acord de dissolució de
30/11/2015 es procedeix a fer constar el balanç de situació existent en cadascuna
de les dates.
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Balanç de situació a 30/11/2015 - 31/12/2015

ACTIVO
20 INMOVILIZACIONES INTANGIBLES
280 AMORT. ACUM.INMOVIL. INTAGIBLE
21 INMOVILIZACIONES MATERIALES
281 AMORTIZ. ACUM.INMOVIL.MATERIAL
26 FIANZAS Y DEP. CONSTIT.L.PLAZO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
430 CLIENTES
433 CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO
460 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES
4709 HP DEUDOR DEV. IMPUESTOS
472 HACIENDA PUBLICA IVA SOPORTADO
473 HACI. PUBL. RETEN. PAG. CUENTA
572 BCO.INST.CTO. CC VISTA EUROS

30/11/2015
900,00
-900,00
503,34
-276,85
210,52

31/12/2015
900,00
-900,00
503,34
-503,34
210,52

437,01

210,52

19.311,60
68.327,68
1.285,82
2,00
1.564,01
4,64
90.521,20

32.648,45
1.454,25

98.692,44

B) ACTIVO CORRIENTE

181.016,95

132.795,14

A+B) TOTAL ACTIVO

181.453,96

133.005,66

60.000,00
12.581,62
50.385,45

60.000,00
-810,75
12.581,62
21.748,08

A-1) FONDOS PROPIOS

122.967,07

93.518,95

A) PATRIMONIO NETO

122.967,07

93.518,95

5523 CTA CTE CON EMPRESAS GRUPO
41 ACREEDORES VARIOS
465 REMUNERAC. PENDIENTES DE PAGO
4751 HP ACREED. RETENCIONES PRACT
476 ORGANIS SEGUR. SOC. ACREEDOR
477 HACIENDA PUBL. IVA REPERCUTIDO

19.015,77
10.180,27
-533,51
13.449,42
9.878,89
6.496,05

18.013,85
3.745,40

C) PASIVO CORRIENTE

58.486,89

39.486,71

181.453,96

133.005,66

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
100 CAPITAL SOCIAL
113 RESERVA VOLUNTARIA
120 REMANENTE
RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS)

A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO
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15.781,65
1.945,81

Aquests comptes anuals abreujats han estat formulats pel Patronat de la fundació així com la
liquidadora de l’entitat, a Barcelona el 12 de març de 2016.

Enric Fossas Colet

Ramon Carbonell Santacana

Anna Serra Hombravella

Francesc Vallverdú Bayés

Olga Lanau Rami

Xavier Massó Pérez

Fernando Orejas Valdés

Joan Puigdomènech Franquesa

Elisabeth Jordà Llosada
en qualitat de Liquidadora.
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