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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME  
 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI 2020 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   A) ACTIU NO CORRENT 5.666.884,85 6.227.941,68

         I. Immobilitzat Intangible         8 166.981,18 169.886,88

            3. Patents, llicències, marques i similars 2.684,95 5.069,81

            5. Aplicacions informàtiques 116.945,75 98.141,15

            6. Drets sobre béns cedits gratuïtament 47.350,48 66.675,92

         II. Immobilitzat Material 5 4.609.539,25 4.560.350,18

            1. Construccions 3.234.339,42 2.292.711,31

            3. Instal∙lacions tècniques 268.458,03 181.055,60

            4. Maquinària 302.212,90 328.683,65

            5. Altres instal∙lacions 70.329,03 95.526,04

            6. Mobiliari 647.301,66 660.049,82

            7. Equips per a processos informàtics 86.898,21 131.227,79

          10. Immobilitzat en curs 0,00 871.095,97

         V. Inversions entitats grup i associades a ll/t 10 831.122,50 1.435.483,50

            2. Credits a entitats vinculades 831.122,50 1.435.483,50

         VI. Inversions financeres a ll/t 10 59.241,92 62.221,12

            5. Altres actius financers 59.241,92 62.221,12

   B) ACTIU CORRENT                          14.768.640,70 11.915.178,01

         III. Usuaris, patrocinadors, deutors a cobrar 10.2.1 3.283.582,38 2.252.965,37

            1. Usuaris i deutors per vendes i prestació s 1.234.019,74 888.687,20

            3. Patrocinadors 2.030.086,84 1.150.072,19

            4. Altres deutors ‐6.564,87 212.063,16

            5. Personal 6.114,26 2.142,82

            7. Altres crèdits amb l'Administració Pública 19.926,41

         IV. Invers. empreses grup y associades C/T 10.2.2 4.740.812,04 5.914.329,00

            4. Altres actius financers 4.740.812,04 5.914.329,00

         V. Inversions financeres a C/T 10.2.3 1.941,32 1.941,32

            5. Altres actius financers 1.941,32 1.941,32

         VI. Periodificacions a C/T 14.1 1.244.691,39 1.076.020,36

         VII. Tresoreria 5.497.613,57 2.669.921,96

   TOTAL  ACTIVO ( A + B ) 20.435.525,55 18.143.119,69

ACTIU
NOTES

de la

MEMÒRIA
20192020
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME  
 
 

BALANÇ DE SITUACIÓ AL 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI 2020 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   A) PATRIMONI NET     265.968,46 201.760,86

      A‐1) Fons propis 12 102.775,62 62.620,57

         I. Fons dotacional o fons socials 97.486,39 97.486,39

            1. Fons dotacionals o fons socials 97.486,39 97.486,39

         IV. Excedents exercicis anteriors ‐34.865,82 ‐36.681,00

         VI. Excedent de l'exercici 40.155,05 1.815,18

      A‐3) Subvenc., donacions i llegats rebuts 13 163.192,84 139.140,29

         1. Subvencions oficials de capital 111.072,78 67.564,91

         2. Donacions i llegats de capital 52.120,06 71.575,38

         3. Altres subvencions, donacions i llegats 0,00

   B) PASSIU NO CORRENT 2.819.181,46 2.376.414,11

         II. Deutes a llarg termini 11.1.1 2.819.181,46 2.376.414,11

            1. Deutes amb entitats de crèdit 1.883.433,70 750.584,55

            3. Altres passius financers 935.747,76 1.625.829,56

   C) PASSIU CORRENT 17.350.375,63 15.564.944,72

         III. Deutes a curt termini 3.301.515,95 2.008.222,28

            1. Deutes amb entitats de crèdit 11.1.4 353.839,31 199.862,18

            2. Deutes per arrendaments financers 0,00

            3. Altres passius financers 11.1.6 2.947.676,64 1.808.360,10

         V. Creditors per activitats i altres comptes 11.1.6 2.580.192,12 2.492.909,46

            3. Creditors varis 1.039.478,12 1.448.606,04

            4. Personal (remuneracions pendents) 577.043,81 498.760,87

            6. Altres deutes amb l'Administració Pública 963.670,19 545.542,55

         VI. Periodificacions a curt termini 14.2 11.468.667,56 11.063.812,98

   TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU ( A+B+C ) 20.435.525,55 18.143.119,69

PASSIU
NOTES

de la

MEMÒRIA
20192020



FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME  
 
 

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI 2020 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

      1. Ingressos per les activitats 16.5 19.776.251,71 18.614.126,98

         b) Prestacions de serveis 18.643.185,82 17.729.558,04

         d) Ingressos de promocions, patrocinadors  197.720,79 103.122,21

         e) Subvencions oficials a les activitats 16.6 935.345,10 781.446,73

      2. Ajuts concedits i altres despeses 16.2 ‐1.295.534,31 ‐1.359.089,66

         a) Ajuts concedits ‐1.295.534,31 ‐1.359.089,66

      6. Altres ingressos de les activitats 16,5 1.998.964,96 2.001.405,75

         a) Ingressos per arrendaments 71.629,63 66.286,13

         c) Altres ingressos 1.927.335,33 1.935.119,62

      7. Despeses de personal 16.4 ‐12.681.785,27 ‐11.776.410,16

         a) Sous i salaris i assimilats ‐9.452.029,47 ‐8.836.792,57

         b) Càrregues socials ‐3.229.755,80 ‐2.939.617,59

      8. Altres despeses de l'explotació. 16.3 ‐7.236.807,79 ‐7.007.544,02

         a) Serveis exteriors  ‐6.884.195,64 ‐6.768.880,10

            a.2) Arrendaments i cànons ‐1.348.131,68 ‐1.381.902,66

            a.3) Reparacions i conservació ‐354.258,44 ‐353.680,20

            a.4) Serveis professionals independents ‐1.449.706,95 ‐1.380.892,83

            a.6) Primes d'assegurances ‐33.976,91 ‐33.495,10

            a.7) Serveis bancaris ‐8.528,21 ‐6.378,91

            a.8) Publicitat,  propaganda i relacions púb. ‐340.222,98 ‐484.016,28

            a.9) Subministraments ‐230.304,13 ‐267.326,85

            a.10) Altres serveis ‐3.119.066,34 ‐2.861.187,27

         b) Tributs ‐66.567,25 ‐55.975,22

         c) Pèrdues, deteriorament i variació prov. ‐286.044,90 ‐182.688,70

         d) Altres despeses de gestió corrent

      9. Amortització de l'immobilitzat ‐535.743,21 ‐493.027,53

      10. Subv., donacions traspassats a resultat  13.1 34.834,33 38.978,46

      12. Deteriorament alineació immobilitzat ‐2.985,04

   I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+6+7+8+9+10+12) 60.180,42 15.454,78

      14. Ingressos financers 16.7 1.494,72 2.538,76

         b) De valors negociables i altres instruments 1.494,72 2.538,76

      15. Despeses financeres 16.7 ‐21.520,09 ‐16.178,36

         b) Per deutes amb tercers ‐21.520,09 ‐16.178,36

   II) RESULTAT FINANCERS ( 14+15+18 ) ‐20.025,37 ‐13.639,60

   III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I + II) 40.155,05 1.815,18

   IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 40.155,05 1.815,18

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 
NOTES

DE LA

MEMÒRIA

20192020
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME 

 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET A 31 DE DESEMBRE DE 

L’EXERCICI 2020 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
Fons

dotacionals

Excedents

exercicis

anteriors

Excedent

exercici

Subvencions

donacions

llegats

TOTAL

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2018 97.486,39 ‐38.324,13 1.643,13 113.299,69 174.105,08

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 97.486,39 ‐38.324,13 1.643,13 113.299,69 174.105,08

I. Total ingressos i despeses reconeguts 1.815,18 25.840,60 27.655,78

II. Operacions de patrimoni net

III. Altres variacions patrimoni net 1.643,13 ‐1.643,13

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2019 97.486,39 ‐36.681,00 1.815,18 139.140,29 201.760,86

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 97.486,39 ‐36.681,00 1.815,18 139.140,29 201.760,86

I. Total ingressos i despeses reconeguts 40.155,05 24.052,55 64.207,60

II. Operacions de patrimoni net

III. Altres variacions patrimoni net 1.815,18 ‐1.815,18

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2020 97.486,39 ‐34.865,82 40.155,05 163.192,84 265.968,46

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

NOTES

de la

MEMORIA

2020 2019

A) Resultat del compte de resultats 3 40.155,05 1.815,18

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net 

(I+II+III+IV+V+VI) 58.886,88 65.085,25

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI) ‐34.834,33 ‐39.244,65

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 3 64.207,60 27.655,78



ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU AL 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI 2020

 

2020 2019

A) ESTAT DE FLUXOS D'EFECTIU ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1.Resultat abans d'impostos 40.155 1.815

2.Ajustaments al resultat 806.979 650.377

 a) Amortitzacions de l'immobilitzado (+) 535.743 493.028

 b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 286.045 182.689

 c) Variació de provisions (+/-)

 d) Imputació de subvencions (-) -34.834 -38.978

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

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

 g) Ingressos financers (-) -1.495 -2.539

 h) Despeses financeres (+) 21.520 16.178

 i) Diferències de canvi (+/-)

 j) Variació de valor raonable d'instruments financers (+/-)

 k) Altres ingressos i despeses (+/-)

3. Canvis en el capital corrent 264.622 -715.839

 a) Existències (+/-) -5.200

 b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) -75.728 -213.388

 c) Altres actius corrents (+/-) -168.671 -262.671

 d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 509.021 -234.581

 e) Altres passius corrents (+/-)

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

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats explotació -20.025 -13.640

 a) Pagaments d'interessos (-) -21.520 -16.178

 b) Cobraments de dividends (+)

 c) Cobraments d'interessos (+) 1.495 2.539

 d) Cobros pagos per impost sobre beneficis (+/-)

 e) Altres cobros pagos (+/-)

5. Fluxos de les actvitats d'explotació 1.091.731 -77.286

B) FLUXOS DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagos per inversions (-) -585.006 -1.269.236

 a) Empreses del grup

 b) Immobilitzat intangible -67.324 -13.666

 c) Immobilitzat material -514.702 -1.260.467

 d) Inversions immobiliàries

 e) Altres actius financers -2.979 4.896

 f) Actius no corrents mantinguts per a la venda

7. Cobros per desinversions (+) 604.361 634.944

 a) Empreses del grupo 604.361 634.363

 b) Immobilitzado intangible

 c) Immobilitzat material 581

 d) Inversions immobiliàries

 e) Altres actius financers

 f) Actius no corrents mantinguts per a la venda

8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió 19.355 -634.292

C) FLUXOS DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobros i pagos per instruments de patrimoni -19.455 25.841

  a) Emissió d'instruments de patrimoni (+) 45.684

  b) Amortització d'instruments de patrimoni (-) -19.455 -19.843

  c) Adquisició d'instruments de patrimoni propi (-)

  d) Alienació d'instruments de patrimoni propi (+)

  e) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)

10. Cobros i pagos per instruments de passiu financer 1.736.061 -359.687

  a) Emissió

      1. Obligacions i altres valors negociables (+)

      2. Deutes amb entitats de crèdit (+) 1.286.826

      3. Deutes amb empreses del grup i associades (+) 327.945

      4. Altres deutes (+) 1.139.317

   b) Devolució i amortització de

      1. Obligacions i altres valors negociables (-)

      2. Deutes amb entitats de crèdit (-) -197.240

      3. Deutes amb empreses del grup i associades (-)

      4. Altres deutes (-) -690.082 -490.393

11. Pagos per dividends i remuneracions d'altres instruments fin 0 0

    a) Dividends (-)

    b) Remuneració d'altres instruments de patrimoni (-)

12. Fluxos de les activitats de finançament (+/-9, +/- 10, -11) 1.716.606 -333.847

D) Efecte de les variacions del tipus de canvi

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS 2.827.692 -1.045.425

Efectiu o equivalents al inici de l'exercici 2.669.922 3.715.347

Efectiv o equivalents al final de l'exercici 5.497.614 2.669.922
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME 
 

MEMÒRIA DE L’EXERCICI 2020 
 

 
La present Memòria es formula amb l’objecte de completar, ampliar i comentar la informació inclosa 
en el balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i l’estat de canvis en el patrimoni net.  
 
1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
1.1. Constitució, legislació aplicable i finalitats estatutàries 

 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (en endavant la FUNDACIÓ) és una fundació 
privada, que es va constituir davant de notari el 20 de juliol de 1999 sota la denominació de FUNDACIÓ 
POLITÈCNICA DE MATARÓ, FUNDACIÓ PRIVADA, com a conseqüència de sengles acords 
adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Mataró, de 15 d’abril de 1999 i pel Consell d’Administració de 
Caixa d’Estalvis Laietana, de 21 de juliol de 1998. Les seves activitats es van iniciar la data 
d’atorgament de l’escriptura fundacional. 
 
Entre el febrer de 2002 i l’abril de 2009, la denominació social de la FUNDACIÓ va ser la de 
FUNDACIÓ TECNOCAMPUS, FUNDACIÓ PRIVADA. 
 
Es regeix per les següents disposicions: 
 

 Els seus Estatuts, adaptats als requeriments exigits per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre 
Tercer del Codi Civil de Catalunya, havent-se formalitzat aquesta adaptació en escriptura 
pública l’abril de 2009. 

 
 La legislació de la Generalitat de Catalunya en matèria de fundacions: 

 
1. La Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, títols I i III, i les 

seves posteriors modificacions, així com pels articles 51 i 52 de la Llei 5/2001, de 2 de maig, 
de Fundacions, que es mantenen vigents. 

 
2. El Decret 37/1987, de 29 de gener, pel qual s’aprova la Instrucció per a l’organització i el 

funcionament del Protectorat de la Generalitat sobre les fundacions provades de Catalunya. 
 

 Altra normativa d’àmbit estatal (Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats 
sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i Reial Decret 1270/2003, de 10 
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense 
afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge). 

 
 En matèria comptable, pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de 

comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de 
Catalunya (PCFundAss), en vigor des de l’1 de gener de 2009. 

 
 En relació a les subvencions i a la contractació la FUNDACIÓ es sotmet a la normativa del 

sector públic. Quan a la contractació té la consideració de poder adjudicador, però no el caràcter 
d’Administració Pública, d’acord amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

 
Figura inscrita al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
amb el número 1.354.  
 
El seu número d’identificació fiscal és el G-62034111. 
 



Conforme a l’adaptació estatutària abans esmentada el seu domicili social es troba a la ciutat de 
Mataró (08302), C Ernest Lluch (D’), núm. 32. La FUNDACIÓ, mitjançant escriptura del Notari de 
Barcelona Don Francisco Armas Omedes del 22 de febrer de 2011 procedeix al canvi de domicili 
social. 
 
D’acord amb els seus Estatuts, la FUNDACIÓ té les següents finalitats: 
 

 Estrènyer lligams entre el món universitari i la societat, especialment amb les empreses, 
institucions tecnològiques, científiques, de recerca i cultural, amb el degut respecte als drets 
humans i el medi ambient, i el foment de la pau i la solidaritat. 

 
 Assumir la titularitat de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola Universitària 

del Maresme des del moment que l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme 
la cedeixin i gestionar el Parc Tecnocampus Mataró. 

 
 Dur a terme les tasques pròpies d’un Parc Científic i d’Innovació adreçades a la comunitat 

universitària, a les empreses, organismes, institucions i ciutadans en general, com són, entre 
d’altres: el desenvolupament d’un projecte formatiu accessible a tots els sectors socials; el 
foment de la recerca, la seva aplicació i transferència; el desenvolupament de projectes de 
millora tecnològica, d’investigació o d’innovació; projectes de desenvolupament tecnològic i 
innovadors i la seva transferència; la formació contínua, el reciclatge de postgraduats; 
assessorament; dictàmens tècnics, assajos industrials, constituint un punt d’interlocució de 
l’empresa, la universitat i el territori en l’àmbit de les inversions empresarials de base 
tecnològica a Mataró i la seva àrea d’influència. 

 
 Atraure inversions empresarials sòlides de base tecnològica a Mataró i la seva àrea d’influència, 

tot consolidant un teixit empresarial generador de riquesa i llocs de treball de valor afegit. 
 

 Promoure activitats en benefici de la ciutat de Mataró, el Maresme i la seva àrea d’influència. 
 
Per al compliment de les seves finalitats la FUNDACIÓ podrà promoure, finançar i organitzar cursos, 
seminaris, congressos, conferències i editar i difondre els mateixos i els seus continguts, així com 
convocar i gestionar beques i atorgar subvencions per a la recerca, desenvolupament i la divulgació 
de les matèries que comprenen les seves finalitats. Igualment tindrà especial consideració la utilització 
de mitjans virtuals i digitals per el desenvolupament i difusió de la seva tasca. 
 
Les finalitats de la FUNDACIÓ podran ser assolides per si mateixa o bé per la col·laboració amb altres 
entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres i de caràcter internacional, la creació per si sola 
o amb terceres persones d’altres persones jurídiques i la participació en programes de cooperació en 
les matèries esmentades. 
 
1.2. Integració a la FUNDACIÓ de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró i de l’Escola 

Universitària del Maresme 
 

El febrer de 2001, el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el projecte “Mataró, ciutat del 
Tecnocampus Mataró”, elaborat conjuntament per la FUNDACIÓ, l’Ajuntament, l’Institut Municipal de 
Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) i l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), així 
com les actuacions a desenvolupar per la FUNDACIÓ, que van ser finançades per l’Ajuntament 
mitjançant la formalització anual d’un conveni entre les entitats. 
 
L’abril de 2006 l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme varen signar un conveni 
que tenia per objecte fixar les bases per a impulsar el paper de Mataró i del Maresme com a ciutat i 
territori universitaris, integrant les escoles universitàries que les dues entitats gestionaven dins el 
projecte del Tecnocampus Mataró, encapçalat per la FUNDACIÓ, potenciant els estudis de qualitat, 
internacionals i relacionats amb l’entorn econòmic de la ciutat i de la comarca. 
 
El Consell Comarcal del Maresme era titular del centre docent Escola Universitària del Maresme 
(EUM), adscrit a la Universitat pública Pompeu Fabra, que sota la naturalesa jurídica d’organisme 
autònom oferia les següents titulacions universitàries: diplomatura en ciències empresarials (estudis 
diürns i nocturns), diplomatura i graduat superior en turisme. 
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Per altra banda, l’Ajuntament de Mataró era titular de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró 
(EUPMT) gestionada en la forma jurídica d’organisme autònom. El centre, adscrit a la Universitat 
pública Politècnica de Catalunya, oferia les següents titulacions universitàries: enginyeria tècnica en 
informàtica de gestió, enginyeria tècnica en electrònica, enginyeria tècnica en telecomunicacions i 
graduat superior en mitjans audiovisuals, de titulació pròpia. 
 
El juliol de 2008 l’Ajuntament de Mataró i el Consell Comarcal del Maresme varen formalitzar un 
conveni de cooperació per a la integració d’ambdós centres universitaris a la FUNDACIÓ a partir de 
l’1 de gener de 2009, establir els compromisos econòmics per part del Consell Comarcal i la integració 
en els òrgans de govern de la Fundació.  

 
El  juliol de 2008 i en el marc de la integració de les dues escoles, l’Ajuntament de Mataró i el Consell 
Comarcal del Maresme varen subscriure un altre conveni de cooperació per a la cessió de la titularitat 
de la concessió administrativa de l’edifici situat al passeig del Callao, s/n de Mataró en el qual, entre 
d’altres aspectes, es regula que l’Ajuntament es compromet a fer-se càrrec de la totalitat del deute 
financer de l’EUM pendent a data 1 de gener de 2010, que es xifra en la quantitat de 1.029.072,79 € 
a abonar en quotes mensuals fins el 9 de novembre de 2021 a Caixa Laietana, així com fer-se càrrec 
dels impostos, taxes i cànons per la seva condició de titular de la concessió administrativa.  
 
A data de tancament dels comptes anuals no ha estat formalitzada la cessió de la titularitat de la 
concessió administrativa de l’edifici situat al passeig del Callao, objecte del conveni, a favor de 
l’Ajuntament de Mataró ja que l’edifici ha estat derruït durant l’exercici 2012. Tampoc ha estat 
formalitzat canvi de titularitat del préstec a favor de l’Ajuntament, motiu pel qual a la data de tancament 
consta com a titular del préstec la Fundació Tecnocampus i avalador el Consell Comarcal del 
Maresme. La Fundació Tecnocampus enregistra en el seu passiu el deute financer per import total de 
84.417,61 € (C/t).    
 
El 4 de desembre de 2008 i el 6 de novembre de 2008,el Ple de l’Ajuntament de Mataró i del Consell 
Comarcal del Maresme respectivament, van aprovar extingir amb efectes 1 de gener de 2009, els 
organismes autònoms EUPMT i EUM, transmetent la titularitat de les escoles a la FUNDACIÓ per tal 
que aquesta continués la gestió dels serveis i activitats universitàries, li adscrivien les seves plantilles 
de personal laboral, de manera que la FUNDACIÓ es subrogava en tots els drets i obligacions derivats 
de les relacions laborals, així com en les obligacions derivades dels contractes de naturalesa pública 
o privada formalitzats fins el 31 de desembre de 2008 per aquestes entitats. 
 
La transmissió de la titularitat dels béns, drets i obligacions de la EUPMT van ser formalitzada 
mitjançant escriptura pública el 5 de juny de 2009 i 13 de desembre de 2010. La transmissió de la 
titularitat dels béns, drets i obligacions de l’EUM va ser formalitzada mitjançant escriptura pública el 9 
de juny de 2009 en la que consta com a passiu el préstec amb Caixa Laietana i com actiu el deute de 
l’Ajuntament de Mataró per aquest deute financer. 
 
1.3. Integració a la FUNDACIÓ dels serveis de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de 

l’Ajuntament de Mataró 
 
En data 3 de febrer de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el traspàs a la FUNDACIÓ de la 
Secció d’Emprenedoria de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM) amb l’objectiu 
de que la Fundació lideri el model d’emprenedoria, incubació i acompanyament a les empreses de Mataró 
i del territori. Aquest traspàs va comportar la subrogació de personal laboral de l’IMPEM a la Fundació 
durant els exercicis 2009 i 2010. 
 
En data 13 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el traspàs a la FUNDACIÓ 
de la Secció de teixit productiu de l’IMPEM amb l’objectiu d’assolir la unificació dels diferents serveis de 
suport a l’empresa i l’emprenedoria de l’Ajuntament, i posicionar-los com a canal principal d’interlocució, 
tutela i acompanyament de les noves activitats. Aquest traspàs també ha comportat la subrogació de 
personal laboral de l’IMPEM  a la Fundació amb efectes de data 1 de gener de 2013.   
 
 
 
 



1.4. Contracte marc entre la FUNDACIÓ i l’Ajuntament de Mataró 
 

El 9 d’abril del 2015 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el nou conveni annex del Contracte Programa 
entre el Grup Tecnocampus i l’Ajuntament de Mataró (EPEL Parc Tecnocampus i la Fundació 
Tecnocampus). D’acord amb el punt VII.1 les previsions incloses en el Pla Econòmic Financer 
s’actualitzen anualment coincidint amb la tramitació del PAM i dels Pressupostos.  
 
En data 7 de març de 2019 el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’actualització del contracte programa 
per al període 2019 a 2039 el qual estableix com objecte ser un instrument jurídic i de planificació a 
traves del qual s’instrumenten les relacions entre l’Ajuntament de Mataró i els ens dependents i que 
té com a finalitat concreta l’establiment d’un marc regulador, d’una banda, dels objectius, compromisos 
i programes a assolir durant el període de vigència; i de l’altra, les relacions tècniques, econòmiques 
i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis. En l’exercici 2020 no ha estat aprovada 
actualització del contracte programa.  
 
Per l’exercici 2020 l’aportació inicial va ser per import de 196.073 €, la qual ha estat executada per 
import total de 226.010 €, amb un increment respecte al pressupost inicial de 29.937 € a l’objecte 
d’assolir l’equilibri econòmic regulat en el contracte programa. S’enregistra a la partida “subvenció 
d’explotació” d’acord amb la classificació establerta a la clàusula IV.2 del Contracte Programa, relativa 
a que l’Ajuntament, com a contraprestació als serveis desenvolupats per la Fundació li garanteix el 
seu sosteniment econòmic- patrimonial a traves dels mecanismes de finançament que s’arbitren en el 
pacte IV.2, en les condicions establertes al Contracte Programa i amb les previsions contingudes en 
el Pressupost Municipal. En l’exercici 2019 l’aportació econòmica va ser per import de 93.592 €. 
 
En el pressupost inicial de l’exercici 2021 no ha estat prevista aportació econòmica de l’Ajuntament, 
ja que per motiu de la crisi COVID 19 ha estat revisada l’aportació prevista en el contracte programa 
2019 per import de 115.184 €  
 
1.5. Contracte marc entre la FUNDACIÓ i el Consell Comarcal del Maresme 

 
En data 15 de març de 2011 el Consell Comarcal va aprovar el contracte programa amb la Fundació 
Tecnocampus per al finançament dels estudis universitaris del Maresme. L’objecte del contracte va ser 
establir el marc regulador de les relacions econòmiques, administratives i compromisos entre el Consell 
Comarcal i la Fundació. A partir de la finalització de la seva vigència, en data 31 de desembre de 2013, 
el Consell Comarcal del Maresme no ha realitzat cap aportació.    
 
1.6. Activitats desenvolupades durant l’exercici 
 
La FUNDACIÓ desenvolupa les seves activitats de formació reglada mitjançant l’Escola Superior 
Politècnica, l’Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa i l’Escola Superior de Ciències de la 
Salut, amb adscripció única a la Universitat Pompeu Fabra – UPF.  
 
Les activitats dutes a terme al llarg de l’any 2020 han estat les següents: 
 

 Formació reglada:  Estudis universitaris de Grau i Màster 
Durant l’exercici 2020 (curs 2020/21) la Fundació Tecnocampus ha impartit els següents 
estudis universitaris de Grau i Màster: 
 

I. Graus. Títols oficials de la Universitat Pompeu Fabra 
Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa: 
1. Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació 
2. Grau en Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació en anglès (Business 

and Innovation Management) 
3. Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 
4. Grau en Logística i Negocis Marítims 
5. Grau en doble titulació en Administració d’empreses i Gestió de la Innovació i en 

Màrqueting i Comunitats Digitals.  
6. Grau en doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i en Administració 

d’empreses i Gestió de la Innovació. 
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Escola Superior de  Ciències de la Salut 
7. Grau en Infermeria 
8. Grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) 
9. Grau en Fisioteràpia. 
10. Grau en doble titulació en Fisioteràpia i en Ciències de l’Activitat Física i de 

l’Esport.  
 
Escola Superior Politècnica 
11. Grau en Disseny i Producció de Videojocs 
12. Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.  
13. Grau en Enginyeria Mecànica.   
14. Grau en Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació.  
15. Grau en Mitjans Audiovisuals 
16. Grau en Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació i en Disseny i Producció 

de Videojocs. 
 

II. Màsters. Títols oficials de la Universitat Pompeu Fabra 
17. Màster d’Emprenedoria i Innovació.  
18. Màster en Cronicitat i Dependència. 

 
En el curs acadèmic 2014/15 els graus d’enginyeria impartits per l’escola Superior Politècnica 
van canviar d’adscripció de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). En el curs 2016/17 finalitza l’adscripció amb la UPC amb la docència del 
quart curs dels graus d’enginyeria.  
 

 Formació continuada. 
L’activitat de formació continuada ofereix cursos a diferents públics, cursos d’especialització, 
cursos d’estiu i cursos d’actualització de coneixements, tots ells centrats en la formació de 
qualitat i amb la finalitat de buscar la satisfacció dels estudiants i la seva fidelitat al 
TecnoCampus, espai de generació de coneixement de Mataró i el Maresme. 
 

 Prestacions de serveis a l’empresa.  
Els serveis a empreses pretén oferir a les empreses tecnològiques i/o innovadores ubicades i 
vinculades al parc, l’oportunitat de transformar les seves organitzacions i millorar el seu 
rendiment empresarial mitjançant l’accés a un model d’acceleració empresarial. Un model que 
vol crear valor i donar solucions a les necessitats de les empreses per aconseguir que siguin 
més competitives, més innovadores i amb més capacitat de creixement mitjançant una 
plataforma de serveis d’acceleració empresarial. 

 
1.7. Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites 

 
Les persones usuàries del servei d’estudis universitaris de Grau són els alumnes assignats per l’oficina 
d’orientació per a l’accés a la Universitat de la Generalitat de Catalunya.  
 
El número d’estudiants universitaris de Grau del curs 2020/21, distribuïts per tipologia i per gèneres 
és el següent:  
 
 



 
 
 
El número d’estudiants universitaris de Grau del curs 2019/20, distribuïts per tipologia i per gèneres 
és el següent:  
 

  
 
Els usuaris de les activitats de formació continuada dutes a terme durant l’exercici 2020 i 2019, han 
estat les que es detallen a continuació: 
 

ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU Dones Homes Total

Grau en Administració i Gestió de la Innovació 74 191 265

Grau en Turisme i Gestió del Lleure 11 4 15

Doble Titulació en ADE i Turisme 89 75 164

Doble Titulació en ADE i Màrqueting 179 130 309

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 135 139 274

Grau en Logística i Negocis Marítims 46 121 167

Grau en Business and Innovation Management 38 100 138

Màster en Emprenedoria i Innovació 19 13 32

Màster en Logística i Negocis Marítims 36 20 56

Grau en Infermeria 247 53 300

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 39 213 252

Doble Titulació en Fisioteràpia i Cafe 83 157 240

Grau en Fisioteràpia 54 58 112

Màster en Entrenament Personal i Readaptació Físicoesport 4 14 18

Grau en Mitjans Audiovisuals 236 235 471

Grau en Enginyeria Informàtica 17 134 151

Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs 42 207 249

Doble Titulació en Videjocs  i Informàtica 6 108 114

Enginyeria Electrònica, Mècanica i Organització Industrial 18 236 254

TOTAL ESTUDIANTS 1.373 2.208 3.581

ESTUDIS UNIVERSITARIS DE GRAU Dones Homes Total

Grau en Administració i Gestió de la Innovació 71 189 260

Grau en Turisme i Gestió del Lleure 11 3 14

Doble Titulació en ADE i Turisme 115 66 181

Doble Titulació en ADE i Màrqueting 162 134 296

Grau en Màrqueting i Comunitats Digitals 148 157 305

Grau en Logística i Negocis Marítims 44 115 159

Grau en Business and Innovation Management 40 95 135

Màster en Emprenedoria i Innovació 31 19 50

Màster en Logística i Negocis Marítims 15 15 30

Grau en Infermeria 238 51 289

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport 41 227 268

Doble Titulació en Fisioteràpia i Cafe 65 158 223

Grau en Fisioteràpia 42 53 95

Màster en Cronicitat i Dependència 8 0 8

Grau en Mitjans Audiovisuals 235 274 509

Grau en Mecatronica 9 114 123

Grau en Enginyeria Informàtica 20 126 146

Grau en Aplicacions Interactives i Videojocs 39 207 246

Doble Titulació en Videjocs  i Informàtica 7 93 100

Enginyeria Electrònica, Mècanica i Organització Industrial 15 130 145

TOTAL ESTUDIANTS 1.356 2.226 3.582
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Els usuaris de les activitats de servei d’Empresa i Emprenedoria dutes a terme durant l’exercici 2020 
i 2019, han estat les que es detallen a continuació: 
 

 
(*) Amb motiu de la covid-19 les acciones grupals d’informació i orientació, anomenades Emprendre 
amb èxit,  han passat a atencions individuals. 
 
1.8. Accions dutes a terme en matèria d’igualtat 
 
Durant el març del 2010, la Junta de Direcció de la FUNDACIÓ va acordar l’elaboració del I Pla 
d’Igualtat entre homes i dones amb l’objectiu principal de definir i aplicar mesures que assegurin o 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en tots els àmbits d’activitats 
pròpies de la institució. 
 
Un cop aprovat el Pla d’Igualtat per totes les instàncies implicades, es va procedir a constituir la 
Comissió d’Igualtat a la qual correspon la planificació de les accions i la seva temporalització, posant 
èmfasi en les accions de difusió i sensibilització i alertant els centres, unitats i serveis sobre les accions 
i mesures en les quals hi estiguin directament implicats. 
 

CURSOS DE POSTGRAUS
ALUMNES 

Curs 2019/20
ALUMNES 

Curs 2018/19

Ferida Crònica 16 12

Procés Quirúrgic 10 15

Entrenament personal 11 20

Seguretat Pacient 10

Malalties Cròniques 

Guió i Direcció d'actors 8

Social Media i Màrqueting Digital 16 25

Gestió de Cooperatives 22 23

Comptabilitat Financera 12

TOTAL ALUMNES DE CURSOS DE POSTGRAUS 75 125

USUARIS SERVEIS EMPRESA Any  
2020 

Any  
2019 

Any  
2018 

Accions de sensibilització empresarial      19 22 21 

Persones beneficiàries accions sensibilització 288 311 418 
Hores de formació realitzades   99 70 50 
Nombre d'empreses assessorades 368 334 308 
  

USUARIS SERVEIS EMPRENEDORIA  Any  
2020 

Any  
2019 

Any  
2018 

Accions de sensibilització  15 11 17 

Persones beneficiàries accions sensibilització  531 532 478 

Accions d’informació i orientació   (*)  364 43 42 
Persones beneficiàries d’accions d’informació i 
orientació 

 364 293 360 

Accions de formació 58 57 62 

Hores de formació realitzades 215 227 250 

Participants d’accions de formació 296 248 283 

Accions d’assessorament   561  391 508 

Persones beneficiàries d’accions d’assessorament 350 245 289 

Plans d’empresa finalitzats 64 69 86 

Empreses Creades 88 83 82 

 



El II Pla d’Igualtat del TecnoCampus va ser aprovat per acord de la Comissió d’Igualtat en data 16 de 
maig de 2019 i per resolució de la Direcció General en data 27 de desembre de 2019, després d’haver 
estat sotmès a un procés d’exposició publica en el que no es van presentar esmenes al redactat 
aprovat per la Comissió d’Igualtat.   
 
La Unitat d’Igualtat, que té com a un funció principal impulsar el desenvolupament de les polítiques 
d'igualtat de gènere mitjançant la implementació i avaluació d'actuacions i polítiques encaminades a 
la consecució de la igualtat efectiva entre homes i dones, ha iniciat el desplegament efectiu del II Pla 
d’Igualtat mitjançant accions orientades a l’assoliment d’objectius estratègics que es recullen al seu 
Pla d’Actuacions.  
 
Durant l’any 2020, s’han dut a terme les següents accions: 

a) Presentació del II Pla d’Igualtat del TecnoCampus a tota la comunitat universitària i als agents 
del territori. 

b) Presentació de la Unitat d’Igualtat mitjançant un vídeo corporatiu. 
c) Actes commemoratius en el Dia Internacional de les Dones (8 de març), amb l’objectiu de 

visibilitzar la participació minoritària de les dones en sectors masculinitzats; Dia Internacional 
contra la LGBTIfòbia (17 de maig), amb una acció formativa sobre estratègies d'intervenció 
per promoure la diversitat sexual, gènere i lluita contra la LGTB fòbia; i Dia Internacional per 
a l'Eliminació de la Violència contra les Dones (25 de novembre), amb un taller adreçat a 
estudiants sobre relacions sanes i respectuoses.  

d) Campanyes de sensibilització al TecnoCampus sobre la igualtat i la detecció de situacions 
d'assetjament per gènere, amb àmplia difusió per xarxes. 

e) Formacions adreçades al PDI sobre docència amb perspectiva de gènere. 
f) Formacions adreçades a PAS i PDI sobre conceptes clau sobre igualtat de gènere, noves 

masculinitats i diversitat sexual i de gènere. 
g) Formacions adreçades a estudiants sobre relacions igualitàries i noves masculinitats en el 

món universitari. 
h) Diagnòstic sobre la igualtat entre dones i homes en el treball en les empreses del Parc 

Empresarial del TecnoCampus.  
i) Càpsules audiovisuals adreçades a les empreses del Parc sobre els Plans d'Igualtat, la 

conciliació laboral i les bones pràctiques sobre igualtat.   
j) Conferència adreçada a les empreses del Parc sobre les últimes novetats relatives a la bretxa 

salarial i la transparència a les empreses. 
 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
2.1. Imatge fidel 
 
Els comptes anuals han estat preparats conforme als principis i criteris comptables generalment 
acceptats que s’indiquen a continuació, a partir dels registres comptables de la FUNDACIÓ, amb 
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera al 31 de desembre de 2020,  
dels resultats de les seves operacions, dels canvis en el patrimoni net i dels fluxos d’efectius 
enregistrats en els exercicis acabats en les esmentades dates:  
 
Atenent al que estableix l’article 3 del Pla Comptable de Fundacions i Associacions, la FUNDACIÓ té 
la condició d’entitat de dimensió gran, per tant formula els seus comptes anuals en format normal. 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2020 han estat formulats pel Patronat de la FUNDACIÓ, amb caràcter 
previ a la seva aprovació per part del mateix òrgan de govern. 
 
2.2. Principis comptables 

 
En la preparació dels comptes anuals s’han pres en consideració les normes de registre i valoració 
que es descriuen a la nota 4, havent-se aplicat els principis comptables obligatoris que puguin tenir 
un efecte significatiu sobre els mateixos relatius a: Entitat en funcionament, Meritació, Uniformitat, 
Prudència, No compensació i Importància relativa. 
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2.3. 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.  
 
2.4. Comparació de la informació  

 
Els comptes anuals es presenten en euros i d’acord amb el Pla Comptable de Fundacions i 
Associacions, aprovat pel Real Decret 259/2008, de 23 de desembre, tant els imports corresponents 
a l'exercici actual com els corresponents a l’exercici anterior. 
 
2.5. Agrupació de partides  
 
Sense anotacions en aquesta partida 
 
2.6. Elements recollits en diverses partides 
 
Els préstecs a llarg termini formalitzats per la FUNDACIÓ, es troben comptabilitzats com creditors 
a llarg termini per l’import de les quotes d’amortització amb venciment superior a 12 mesos i com 
creditors a curt, per l’import amb venciment inferior a aquell termini. El desglossament d’aquests 
imports és el següent, detallant la seva comparació respecte el saldo existent a l’exercici anterior.  
 

 
 
2.7. Canvis en criteris comptables 
 
No s’han produït canvis en els criteris comptables.  
 
2.8. Correcció d’errors 
 
No s’ha produït esmenes d’errors durant l’exercici 2020. 
 
3. EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 
El Patronat proposa aplicar el resultat de l’exercici 2020, per import de 40.155,04 € al compte 
excedents negatius d’exercicis anteriors a l’objecte de reequilibrar la situació patrimonial dels fons 
dotacionals.   
 

 
 
 
La proposta de distribució del resultat corresponent a l’exercici 2019 anterior va ser aprovada pel 
Patronat de la Fundació en data 8 de juny de 2020.  
 

PRESTEC 

(valor nominal)

Saldo LLT

2020

Saldo CT

2020

TOTAL

2020

Saldo LLT

2019

Saldo CT

2019

TOTAL

2019

Deutes entitats de crèdit Bankia  0,00 84.417,61 84.417,61 84.419,74 92.040,66 176.460,40

Deutes entitats de crèdit Caixabank1 556.255,19 109.830,08 666.085,27 666.164,81 107.821,52 773.986,33

Deutes entitats de crèdit Caixabank2 1.327.178,51 159.591,62 1.486.770,13 0,00

Deutes MINISTERI (EPEL) 831.122,50 1.177.265,97 2.008.388,47 1.437.358,50 638.112,70 2.075.471,20

TOTAL  2.714.556,20 1.531.105,28 4.245.661,48 2.187.943,05 837.974,88 3.025.917,93

BASE DE REPARTIMENT Exercici 2020 Exercici 2019

Excedent de l'exercici  40.155,05 1.815,18

APLICACIÓ A: 

Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors 40.155,05 1.815,18

TOTAL APLICACIÓ  40.155,05 1.815,18



4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Els criteris comptables emprats en l’elaboració dels comptes anuals són els següents: 
 
4.1. Immobilitzat intangible 
 
Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament s’enregistren pel seu valor venal, amb abonament a 
l’epígraf de Subvencions, donacions i llegats rebuts. Aquests béns cedits corresponen als lliurats per 
la UPC en el marc del conveni d’adscripció universitària subscrit amb l’EUPMT. S’amortitzen de forma 
lineal des de la seva posada en condicions de funcionament, en funció de les següents vides útils 
estimades: 
 
Les aplicacions informàtiques es valoren atenent al seu cost d’adquisició. S’amortitzen en un termini 
de 4 anys. 
 
Altre immobilitzat intangible correspon íntegrament a marques industrials, que s’amortitzen en un 
termini de 10 anys. 
 
4.2. Immobilitzat material 

 
Es valora al seu preu d’adquisició o al seu cost de producció que inclou, a més de l’import facturat pel 
venedor després de deduir qualsevol descompte o rebaixa en el preu, totes les despeses addicionals 
i directament relacionades que es produeixen fins la seva posta en condicions de funcionament, 
inclosa la ubicació en el lloc i qualsevol altra condició necessària per a què pugui operar de la forma 
prevista; entre d’altres: despeses d’aplanament i enderroc, transport, drets aranzelaris, assegurances, 
instal·lació, muntatge i altres similars.  
  
L’entitat inclou en el cost d’immobilitzat material que necessita un període de temps superior a un any 
per estar en condicions d’ús, explotació o venda, les despeses financeres relacionades amb el 
finançament específic o genèric, directament atribuïble a l’adquisició, construcció o producció. Forma 
part també del valor de l’immobilitzat material, l’estimació inicial del valor actual de les obligacions 
assumides derivades del desmantellament o retirada i altres associades a l’actiu, tals com costos de 
rehabilitació, quan aquestes obligacions donin lloc al registre de provisions.  
 
Els impostos indirectes que graven els elements de l’immobilitzat material només s’inclouen en el preu 
d’adquisició o cost de producció quan no siguin recuperables directament per la Hisenda Pública.  
 
Els elements de l’immobilitzat material s’amortitzen de manera lineal des de la seva posada en 
funcionament, atenent a les següents vides útils estimades: 
 

 
 
Les amortitzacions d’immobilitzat de construccions que s’ubiquen en espais llogats de TCM6 llogats 
a PUMSA es practiquen sobre la base de la vida útil prevista dels béns sota la estimació comptable 
de renovació al venciment de l’arrendament fins a la finalització de la seva vida útil. En l’exercici 2018 
l’entitat ha formalitzat addenda als contractes d’arrendament relativa a la modificació de la durada del 
contracte acordant-se per un termini de 20 anys. 

 

IMMOBILITZAT
VIDA ÚTIL 

2019

VIDA ÚTIL 

2018

Construccions  20 anys 20 anys

Instal.lacions tècniques  10 anys 10 anys

Maquinària  10 anys 10 anys

Mobiliari  10 anys 10 anys

Equips processos d'Informació 5 anys  5 anys 

Fons Bibliogràfic  4 anys  4 anys 
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Les despeses de conservació i manteniment que no suposen una ampliació de la vida útil o de la 
capacitat productiva dels béns s’incorporen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici en que 
s’incorren. 
 
En el cas d’incórrer en costos d’ampliació, modernització i millores d’immobilitzacions ja preexistents, 
aquests serien objecte de capitalització, sempre que les accions dutes a terme augmentessin la vida 
útil inicialment estimada dels béns a que es referissin. 
 
Els elements d’immobilitzat material es donen de baixa en el moment de la seva alienació o disposició 
per una altra via o quan no se n’esperin obtenir beneficis, monetaris o social, o rendiments econòmics 
futurs d’aquests.  
 
La diferència entre l’import que, si correspon, s’obtingui d’un element de l’immobilitzat material, net 
dels costos de venda, i el seu valor comptable, determina el benefici o la pèrdua generats en donar 
de baixa aquest element, que s’imputa al compte de resultats de l’exercici en què es produeixi.  
 
4.3. Deteriorament del valor de l’immobilitzat 
 
El valor net comptable dels elements que integren l’immobilitzat, considerats de manera 
individualitzada, es minora per qualsevol pèrdua per deteriorament en el valor dels béns en el moment 
en què es produeixen fets o canvis que puguin indicar que aquell valor net excedeix de el import 
recuperable estimat, entès aquest com el import més alt entre el valor raonable dels béns menys els 
costos de venda i el seu valor en ús. 
 
El valor en ús és el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs estimats a una taxa de descompte neta de 
la prima de risc dels béns. 
 
En el cas de què els béns no generin fluxos d’efectiu de manera independent, el seu import 
recuperable es determina a partir de la unitat generadora d’efectiu a la que pertanyen. 
 
Les eventuals pèrdues per deteriorament es reconeixen al compte de pèrdues i guanys de l’exercici 
en el que es produeixen, d’igual manera que es recullen com a ingressos les eventuals reversions de 
deterioraments. Aquestes reversions tenen com a límit el valor comptable del bé que estaria reconegut 
a la data de la reversió si no s’hagués enregistrat el deteriorament de valor. 
 
Al tancament de cada exercici i en el cas de què en anys anteriors s’hagin reconegut pèrdues per 
deteriorament, s’avalua l’existència d’indicis de què aquestes hagin desaparegut o minvat, estimant-
se de nou en aquest cas el valor recuperable del bé. 
 
4.4. Instruments financers 
 
Els instruments financers es classifiquen, en el moment del seu reconeixement inicial, com a actius o 
passius, de conformitat amb el fons econòmic dels acords contractuals i amb les definicions d’actius 
o passius financers. 
 
Com a regla general, la valoració inicial dels actius i passius financers de l'Entitat s'efectua al valor 
raonable dels mateixos el que equival, excepte evidència en contrari, al valor raonable de la 
contraprestació lliurada. 
 
De la mateixa manera, en el cas d'actius o passius financers no classificats sota la categoria de valorats 
a valor raonable amb efecte en pèrdues i guanys, els costos de la transacció directament atribuïbles a 
l'operació s'ajusten al import dels actius i passius esmentats o s'imputen directament al compte de 
resultats. 
 
Per a la valoració posterior s'estableixen diferents criteris de valoració depenent de la categoria de 
l'actiu o passiu. 
 
Els crèdits amb venciment no superior a un any que es valoren inicialment pel seu valor nominal es 
continuen valorant per aquest import, excepte les correccions per deterioració que poguessin sofrir. 
 



4.4.1. Criteris per a la qualificació i valoració d’ingressos i despeses 
 
En cas d'existir, la FUNDACIÓ valora els seus actius financers segons diverses categories, de la 
següent manera: 

 
 Préstecs i partides a cobrar: 

 
Excepte si és aplicable el que disposa la categoria d'Actius financers mantinguts per a negociar i el 
que es disposa en Altres actius financers a valor raonable amb canvis en el compte de resultats, 
corresponen a crèdits comercials, o crèdits no comercials, que no sent instruments de patrimoni ni 
derivats, corresponen a actius els cobraments dels quals són de quantia determinada i determinable i 
que no es negocien en un mercat actiu. 

 
 Dèbits i partides a pagar:  

 
Excepte si és aplicable el que es disposa per la categoria de passius reconeguts com Passius 
financers mantinguts per a negociar i Altres passius a valor raonable amb canvi en el compte de 
resultats, es recullen en aquesta categoria els dèbits per operacions comercials, o aquells dèbits per 
operacions no comercials, que no corresponguin a instruments derivats. 

 
Els dèbits per operacions comercials amb venciment inferior a un any, i que es valorin inicialment al 
seu valor nominal es continuen valorant per aquest import. 

 
4.4.2. Criteris de determinació de la deterioració, correcció de valor, reversió i baixa 

 
Com a mínim al tancament de cada exercici la FUNDACIÓ avalua l'existència o no d'indicis de 
deteriorament dels actius considerats dins les categories de Préstecs i partides a cobrar. 

 
A aquest efecte es considera que existeix deterioració sempre que el valor en llibres comptables és 
superior al valor actual dels fluxos d'efectiu que s'estimen que es generaran, descomptats al tipus 
d'interès efectiu calculat en el moment del seu reconeixement inicial. 

 
Les correccions valoratives s'imputen com una despesa en el compte de resultats, i la seva 
corresponent reversió, en cas que les circumstàncies que van motivar la deterioració hagin 
desaparegut, es consideren, fins al límit de la deterioració original, com un ingrés en el compte de 
resultats. 

 
La determinació i quantificació de la deterioració en el cas dels actius financers classificats sota la 
categoria de Préstecs i comptes a cobrar s'efectua mitjançant l'anàlisi detallada de l'antiguitat dels 
mateixos, i mitjançant qualsevol altra informació disponible que permeti conèixer la possible 
insolvència del deutor, comptabilitzant la corresponent provisió específica. El criteri per 
l’enregistrament de deteriorament de crèdits derivats de possibles insolvències de deutors que aplica 
l’entitat correspon principalment a venciments d’obligacions transcorregut el termini de 6 mesos.  

 
4.4.3. Criteris de baixa d’actius i passius financers 

 
Per a la determinació del moment de baixa dels actius la FUNDACIÓ té en compte la realitat 
econòmica de l'operació, i no només la seva forma jurídica o la denominació dels contractes. 

 
A aquest efecte l'Entitat entén com moment de baixa dels actius aquell en què expirin o hagin estat 
cedits els drets contractuals sobre els fluxos de caixa de l'efectiu de l'actiu financer, de manera que 
s'hagin transferit substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat del mateix. 

 
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 comptables 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 formarà part del resultat de 
l'exercici en què aquesta es produeix. 
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La diferència entre el valor en llibres comptables del passiu financer o de la part del mateix que s'hagi 
donat de baixa i la contraprestació pagada inclosos els costos de transacció atribuïbles i en la qual es 
recull també qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el compte de 
resultats de l'exercici en què tingui lloc. 
 
4.5. Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
4.5.1. Subvencions de capital 
 
Les subvencions i donacions rebudes en capital tenen el caràcter de no reintegrables i es valoren per 
el import atorgat. 
 
Es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats a Patrimoni net i es reconeixen al 
compte de resultats com a ingrés sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada a la 
depreciació experimentada pels actius que financen. 
 
Els convenis no reintegrables que no estan afectats al finançament d’una inversió s’enregistren com 
a ingressos de l’exercici. 
 
4.5.2. Subvencions a l’explotació 
 
Les subvencions a l’explotació s’enregistren d’acord amb el criteri de reconeixement comptable de 
meritació en el període a que es refereixen els comptes anuals referit a l’any natural, establint una 
correlació amb les despeses que financen, també meritades en el mateix període dels comptes anuals.  
 
4.6. Periodificacions a curt termini 
 
4.6.1. Despeses anticipades 
 
Atenent a la necessària correlació entre els ingressos i les despeses, la FUNDACIÓ ha enregistrat a 
l’actiu corrent del balanç,(periodificacions a curt termini) les despeses anticipades per ajuts, beques,  
fons social i serveis docents que estan associats amb ingressos de matricules de l’any natural 2021 
(curs acadèmic 2020/21). El seu enregistrament comptable es realitza per exercicis naturals aplicant 
el criteri de meritació que s’indica en l’apartat següent d’ingressos anticipats.  
 
4.6.2. Ingressos anticipats 
 
Inclouen els imports cobrats l’any 2020 principalment en concepte de matrícules d’ensenyaments 
universitaris de Grau i Màster del curs acadèmic 2020-2021 que es transferiran al compte de pèrdues 
i guanys de l’exercici 2021. 
 
Els criteris establerts per a periodificar els ingressos per matrícules són els següents: 
 

 ESTUDIS ESCOLA SUPERIOR POLITÈCNICA. Adscripció única UPF.  
(periodificació en 12 mesos):  
 
La matrícula adscrita a la UPF és única per tot el curs acadèmic. El període de matriculació 
és durant el mes de setembre pels alumnes de 2n a 4t curs, i el mes de juliol pels alumnes 
de 1r. curs (ajornat el curs 2020/21 per motiu COVID19). L’alumne també disposa de la 
possibilitat d’ampliacions de matricula per als segon i tercer trimestre acadèmic. D’acord amb 
aquests calendari de matriculació els ingressos s’enregistren amb el següent criteri de 
periodificació:   
 

o 4/12 dels imports cobrats al setembre de 2020, corresponent al curs acadèmic 
2020/21, s’imputen a l’exercici 2020 i 8/12 restant s’enregistren a l’exercici 2021. 

 
 ESTUDIES ESCOLES SUPERIORS DE CIÈNCIES SOCIALS I EMPRESA I DE CIÈNCIES 

DE LA SALUT. (periodificació en 10 mesos):  
 



La matrícula adscrita a la UPF és única per tot el curs acadèmic. El període de matriculació 
es durant el mes de setembre pels alumnes de 2n a 4t curs, i el mes de juliol pels alumnes 
de 1r. curs (ajornat el curs 2020/21 per motiu COVID19). L’alumne també disposa de la 
possibilitat d’ampliacions de matricula per als segon i tercer trimestre acadèmic. D’acord amb 
aquests calendari de matriculació els ingressos s’enregistren amb el següent criteri de 
periodificació:   
 

o 4/10 dels imports cobrats al setembre de 2020, corresponents al curs acadèmic 
2020/21, s’imputen a l’exercici 2020, mentre que 6/10 restant s’enregistren a 
l’exercici 2021. 

 
En suma, es tracta d’ingressos anticipats (desviacions de finançament positives) que permeten 
disposar de fons líquids de tresoreria (romanents de tresoreria) a partir del cobrament de la matricula 
durant el mes de setembre (o juliol per alumnes de 1r. curs) de l’any 2020, els quals estan afectats a 
despeses acadèmiques (despeses amb finançament afectat) de l’exercici 2021.  
 
4.7. Ingressos i despeses 
 
Els ingressos i despeses s’enregistren atenent al principi de meritació (devengo) i prenent en 
consideració la seva correlació, independentment del moment en què es produeix el corrent monetari 
derivat dels cobrament dels drets reconeguts o del pagament de les obligacions reconegudes. 
 
Els ingressos per matrícules corresponents a ensenyaments universitaris s’enregistren atenent als 
criteris que s’exposen a la nota 4.6.2 anterior. 
 
Els ingressos per prestació de serveis es comptabilitzen pel valor raonable de la contraprestació a 
rebre. 
 
Els ingressos per donacions dineràries s’enregistren pels imports atorgats. 
 
Les transferències i subvencions corrents rebudes d’Administracions Públiques per a contribuir al 
finançament de les operacions de la FUNDACIÓ s’enregistren també pels imports atorgats, que 
coincideixen amb el valor raonable, degudament correlacionades amb la despesa que financen. 
 
4.8. Transaccions entre parts vinculades 
 
Les operacions comercials amb parts vinculades s’enregistren inicialment pel seu valor raonable.  
 
Addicionalment a les entitats i societats vinculades descrites per el Decret 259/2008, corresponents 
al que regula l'article 42 del Codi de Comerç, a efectes de la seva classificació i registre comptable es 
consideren com a tals a aquelles persones físiques o jurídiques descrites per la Llei 21/2014, amb 
data 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat publica, en el seu article 17, es considera que existeix vinculació amb aquelles 
persones jurídiques en las que es dona alguna de les següents circumstancies:  
 

a) Que els membres dels respectius òrgans de govern coincideixin en més d’un 30% segons els 
criteris establerts per l’article 312.-9.3 del Codi Civil de Catalunya. 

b) Que les operacions amb transcendència econòmica entre aquestes entitats representen més 
del 20% del total de despeses del exercici comptable anual de qualsevol d’aquestes.  

c) Que el immobilitzat d’una de les entitats provingui o hagi estat aportat en més d’un 30% per 
altre entitat.  

4.9. Impost sobre beneficis 
 
La despesa per impost sobre societats meritada en l’exercici es calcula a partir de la suma del resultat 
que hi figura al compte de pèrdues i guanys més els càrrecs i abonaments enregistrats al compte 
Excedents d’exercicis anteriors, considerant les diferències de caire permanent existents d’acord amb 
els criteris fiscals per a determinar la base imposable, als efectes de calcular la despesa per impost 
sobre societats meritada en l’exercici. 
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L’impost meritat s’enregistra com a despesa en el cas de què la quota resulti positiva. 
 
Les diferències temporànies existents entre el resultat comptable i el fiscal, s’enregistren com a Actius 
o Passius per Impost diferit. Atenent al principi de prudència valorativa, no s’incorporen a l’actiu del 
balanç aquells actius per impost diferit sobre els que es desprengui qualsevol dubte respecte a les 
seves possibilitats de recuperació, ni els eventuals crèdits derivats de bases imposables negatives. 
 
Per a la determinació de l’Impost de Societats la FUNDACIÓ aplica la normativa continguda en la Llei 
49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals 
al mecenatge. La justificació de les rendes exemptes s’exposen a la nota 15. 
 

4.10.  Arrendaments   

Els arrendaments es classifiquen com a arrendaments financers sempre que de les condicions dels 
mateixos es dedueixi que es transfereixen al arrendament substancialment els riscos i beneficis 
inherents a la propietat del actiu objecte del contracte. Els altres arrendaments es classifiquen com 
arrendaments operatius.  
 

4.11.  Provisions i contingències  

Les obligacions existents a data del balanç de situació sorgides com a conseqüència de successos 
passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a l'entitat l’import i moment de 
cancel·lació són indeterminats es registren en el balanç de situació com a provisions pel valor actual 
de l'import més probable, que s'estima que l'entitat haurà de desemborsar per cancel·lar la obligació. 
L'import a comptabilitzar, amb independència del risc objecte de registre comptable, s'obté pel valor 
actual de l'estimació de l'import a reemborsar. 
 

4.12.  Criteris empleats per al registre i valoració de despeses de personal 

Per al cas de les retribucions per prestació definida les contribucions a realitzar donen lloc a un passiu 
per retribucions a llarg termini al personal, quan, al tancament del exercici figurin contribucions 
meritades no satisfetes.  
 
Excepte en el cas de causa justificada, les societats venen obligades a indemnitzar als seus empleats 
quan cessen als seus serveis. Davant l’absència  de qualsevol necessitat previsible de terminació 
anormal de l’ocupació i atès que no reben indemnitzacions aquells empleats que es jubilen o cessen 
voluntàriament en els seus serveis, els pagaments per indemnitzacions, quan sorgeixen, es carreguen 
a despeses en el moment en què es pren la decisió d’efectuar l’acomiadament.  
 

4.13.  Elements patrimonials de naturalesa mediambiental.  

La entitat no compta amb elements a incloure en aquesta categoria comptable.  
 
5. IMMOBILITZAT MATERIAL, INTANGIBLE  I INVERSIONS IMMOBILIARIES  

 



 
 
 
5.1. IMMOBILITZAT MATERIAL. Composició i evolució del saldo.  

 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici 2020 és la següent: 
 

 
 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici 2019 és la següent: 

CONCEPTE

Immobilitzat

intangible

Immobilitzat

material TOTAL

A) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2019 1.098.609,95 6.353.010,18 7.451.620,13

(+) Entrades 13.665,55 1.266.982,18 1.280.647,73

(‐) Sortides ‐580,98 ‐6.515,28 ‐7.096,26

B)SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2019 1.111.694,52 7.613.477,08 8.725.171,60

C) SALDO INICIAL BRUT, EXERCICI 2020 1.111.694,52 7.613.477,08 8.725.171,60

(+) Entrades 67.324,40 1.385.798,15 1.453.122,55

(‐) Sortides 0,00 ‐871.096,00 ‐871.096,00

D)SALDO FINAL BRUT, EXERCICI 2020 1.179.018,92 8.128.179,23 9.307.198,15

E) AMORTITZACIO ACUMULADA, SALDO INICIAL 2019 ‐862.155,23 ‐2.643.596,81 ‐3.505.752,04

(+) Dotació a  l 'amorti tzació de  l 'exercici  2019 ‐79.967,20 ‐413.060,33 ‐493.027,53

(+) Augments  per adquis icions  o traspassos 0,00

(‐) Disminucions  per sortides , baixes  , reduccions  o traspassos 314,79 3.530,24 3.845,03

F) AMORTITZACIO ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2019 ‐941.807,64 ‐3.053.126,90 ‐3.994.934,54

G) AMORTITZACIO ACUMULADA, SALDO INICIAL 2020 ‐941.807,64 ‐3.053.126,90 ‐3.994.934,54

(+) Dotació a  l 'amorti tzació de  l 'exercici  2020 ‐70.230,09 ‐465.513,11 ‐535.743,20

(+) Augments  per adquis icions  o traspassos 0,00

(‐) Disminucions  per sortides , baixes  , reduccions  o traspassos 0,00 0,00 0,00

H) AMORTITZACIO ACUMULADA, SALDO FINAL EXERCICI 2020 ‐1.012.037,73 ‐3.518.640,01 ‐4.530.677,74

VALOR NET COMPTABLE FINAL EXERCICI 2020 166.981,19 4.609.539,25 4.776.520,43

CONCEPTE

Immobilitzat Material

Saldo 

2020
Altes Baixes  Traspassos

Saldo 

2019

Construccions  3.801.062,15 264.721,03 871.096,00 2.665.245,12

Instal.lacions tècniques 404.277,62 118.221,28 286.056,34

Maquinària  1.050.615,77 21.775,39 1.028.840,38

Altres instal.lacions  175.404,07 0,00 175.404,07

Mobiliari 1.606.176,42 91.665,56 1.514.510,86

Equips processos d'informació 1.071.029,17 18.318,89 1.052.710,28

Fons Bibliogràfic 19.614,06 19.614,06

Immobilitzat en curs ‐871.096,00 871.095,97

TOTAL Immobilitzat Material 8.128.179,26 514.702,15 ‐871.096,00 871.096,00 7.613.477,08

CONCEPTE

Amortització Acumulada Immob. Material 

Saldo 

2020
Altes Baixes  Traspassos

Saldo 

2019

Construccions  ‐566.722,73 ‐194.188,92 ‐372.533,81

Instal.lacions tècniques ‐135.819,59 ‐30.818,85 ‐105.000,74

Maquinària  ‐748.402,87 ‐48.246,14 ‐700.156,73

Altres instal.lacions  ‐105.075,04 ‐25.197,01 ‐79.878,03

Mobiliari ‐958.874,76 ‐104.413,72 ‐854.461,04

Equips processos d'informació ‐984.130,96 ‐62.648,47 ‐921.482,49

Fons Bibliogràfic ‐19.614,06 ‐19.614,06

TOTAL Amortització Acumulada  ‐3.518.640,01 ‐465.513,11 0,00 0,00 ‐3.053.126,90

VALOR NET COMPTABLE  4.609.539,25 49.189,04 ‐871.096,00 871.096,00 4.560.350,18
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5.2. Altra informació 
 
El detall d’inversions en les partides d’immobilitzat material al tancament de l’exercici 2020 han estat 
assignades a les següents línies de negoci:  
 

 
 
Per altra part, al tancament de l’exercici 2019, van ser assignades al següents projectes:  
 

CONCEPTE

Immobilitzat Material

Saldo 

2019
Altes Baixes  Traspassos

Saldo 

2018

Construccions  2.665.245,12 33.161,11 2.632.084,01

Instal.lacions tècniques 286.056,34 75.646,40 210.409,94

Maquinària  1.028.840,38 104.377,01 924.463,37

Altres instal.lacions  175.404,07 65.674,18 109.729,89

Mobiliari 1.514.510,86 71.698,05 ‐6.515,28 1.449.328,09

Equips processos d'informació 1.052.710,28 45.329,46 1.007.380,82

Fons Bibliogràfic 19.614,06 19.614,06

Immobilitzat en curs 871.095,97 871.095,97 0,00

TOTAL Immobilitzat Material 7.613.477,08 1.266.982,18 ‐6.515,28 0,00 6.353.010,18

CONCEPTE

Amortització Acumulada Immob. Material 

Saldo 

2019
Altes Baixes  Traspassos

Saldo 

2018

Construccions  ‐372.533,81 ‐142.987,00 ‐229.546,81

Instal.lacions tècniques ‐105.000,74 ‐20.520,19 ‐84.480,55

Maquinària  ‐700.156,73 ‐49.607,35 ‐650.549,38

Altres instal.lacions  ‐79.878,03 ‐20.081,90 ‐59.796,13

Mobiliari ‐854.461,04 ‐102.693,32 3.530,24 ‐755.297,96

Equips processos d'informació ‐921.482,49 ‐77.170,57 ‐844.311,92

Fons Bibliogràfic ‐19.614,06 ‐19.614,06

TOTAL Amortització Acumulada  ‐3.053.126,90 ‐413.060,33 3.530,24 0,00 ‐2.643.596,81

VALOR NET COMPTABLE  4.560.350,18 853.921,85 ‐2.985,04 0,00 3.709.413,37

DESCRIPCIÓ 

PROJECTES D'INVERSIONS
CONSTRUCCIONS MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS MOBILIARI

EQUIPS 

INFORMÀTICS
EN CURS TOTAL 

ESCOLA EMPRESA

ESCOLA POLITÈCNICA 21.775 18.060 7.774 47.610

ESCOLA SALUT

EDIFICI TCM1

EDIFICI TCM6. AULARI

PARC/EMPRESA 58.384 19.097 7.236 84.717

CAMPUS 34.557 34.557

CORPORACIÓ  1.135.817 59.837 19.951 3.309 -871.096 347.819

TOTAL INVERSIONS  1.135.817 21.775 118.221 91.665 18.319 ‐871.096 514.703



 
 
En l’exercici 2019 l’entitat ha enregistrat inversions en curs, per import de 871.095 €, corresponents 
al projecte d’obres d’ampliació d’aularis i oficines a la planta primera de l’edifici TCM6 i d’adequació 
d’espais d’aulari a l’edifici TCM1. Les inversions en curs han entrat en funcionament en el primer 
trimestre de l’exercici 2020.   
 
L’import dels béns de l’immobilitzat material totalment amortitzats en els exercicis 2020 i 2019 ha estat 
el següent: 
 

 
 
6. INVERSIONS IMMOBILIARIES 
 
La entitat no ha enregistrat actius susceptibles de classificar se en aquesta categoria en els 
exercicis 2020 i 2019. 
 
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
La entitat no ha enregistrat actius susceptibles de classificar se en aquesta categoria en els 
exercicis 2020 i 2019. 
 
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
8.1. Composició i evolució del saldo.  

 
La composició i evolució del saldo d’aquesta partida durant l’exercici 2020 és la següent:  
 

DESCRIPCIÓ 

PROJECTES D'INVERSIONS
CONSTRUCCIONS MAQUINÀRIA INSTAL.LACIONS MOBILIARI

EQUIPS 

INFORMÀTICS
EN CURS TOTAL 

ESCOLA EMPRESA 4.104,95 4.104,95

ESCOLA POLITÈCNICA 65.778,35 46.427,61 4.886,46 8.466,97 125.559,39

ESCOLA SALUT 38.598,66 14.692,62 18.376,76 71.668,04

EDIFICI TCM1 11.361,94 22.827,42 34.189,36

EDIFICI TCM6. AULARI 47.230,09 20.156,74 871.095,97 938.482,80

PARC/EMPRESA 33.161,11 17.054,37 50.215,48

CAMPUS 5.592,00 5.592,00

CORPORACIÓ  449,00 5.450,67 31.270,49 37.170,16

TOTAL INVERSIONS  33.161,11 104.377,01 141.320,58 71.698,05 45.329,46 871.095,97 1.266.982,18

Elements totalment amortitzats 2020 2019

Instal.lacions tècniques 73.902,54 73.902,54

Maquinaria  569.272,56 564.051,06

Altres instal.lacions  57.843,07 44.597,61

Mobiliari 504.751,37 484.686,06

Equips processos d'informació 787.718,88 695.107,64

Fons Bibliogràfic 19.614,06 19.614,06

TOTAL  2.013.102,48 1.881.958,97
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La composició i evolució del saldo de la partida immobilitzat intangible durant l’exercici 2019 és 
la següent:  
 

 
 
 
8.2. Altra informació  
 
Aplicacions informàtiques.  
 
En l’exercici 2020 el detall de les inversions en la partida d’aplicacions informàtiques han estat 
assignades al projectes de la nova web Tecnocampus.  
 
Per altra part, al tancament de l’exercici 2019, van ser assignades al següents projectes:  
 

 
 

CONCEPTE

Immobilitzat Intangible 

Saldo 

2020 Altes

Baixes 

Traspassos

Saldo 

2019

Propietat industrial i intel.lectual 31.479,06 31.479,06

Aplicacions informàtiques 431.819,26 67.324,40 364.494,86

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament  715.720,60 715.720,60

TOTAL Immobilitzat Intangible 1.179.018,92 67.324,40 0,00 1.111.694,52

CONCEPTE

Amortització Acumulada. Immobilitzat Intangible 

Saldo 

2020 Altes

Baixes 

Traspassos

Saldo 

2019

Propietat industrial i intel.lectual ‐28.794,11 ‐2.384,86 ‐26.409,25

Aplicacions informàtiques ‐314.873,51 ‐48.519,80 ‐266.353,71

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament  ‐668.370,12 ‐19.325,44 ‐649.044,68

TOTAL Amortització Acumulada  ‐1.012.037,74 ‐70.230,10 0,00 ‐941.807,64

VALOR NET COMPTABLE  166.981,18 ‐2.905,70 0,00 169.886,88

CONCEPTE

Immobilitzat Intangible 

Saldo 

2019 Altes

Baixes 

Traspassos

Saldo 

2018

Propietat industrial i intel.lectual 31.479,06 31.479,06

Aplicacions informàtiques 364.494,86 13.665,55 350.829,31

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament  715.720,60 ‐580,98 716.301,58

TOTAL Immobilitzat Intangible 1.111.694,52 13.665,55 ‐580,98 1.098.609,95

CONCEPTE

Amortització Acumulada. Immobilitzat Intangible 

Saldo 

2019 Altes Traspassos

Saldo 

2018

Propietat industrial i intel.lectual ‐26.409,25 ‐2.646,50 ‐23.762,75

Aplicacions informàtiques ‐266.353,71 ‐54.140,90 ‐212.212,81

Drets s/bens cedits en ús gratuïtament  ‐649.044,68 ‐23.179,80 314,79 ‐626.179,67

TOTAL Amortització Acumulada  ‐941.807,64 ‐79.967,20 314,79 ‐862.155,23

VALOR NET COMPTABLE  169.886,88 ‐66.301,65 ‐266,19 236.454,72

DESCRIPCIÓ 

PROJECTES D'INVERSIONS

APLICACIONS 

INFORMÀTIQUES 

PLATAFORMA QUALITAT ALUMNES 7.623,00

PLATAFORMA APP BORSA TALENT 6.042,55

TOTAL INVERSIONS  13.665,55



 
Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 
 
Es troben comptabilitzats en aquesta partida els elements d’immobilitzat cedits en ús a l’EUPMT per 
part de la UPC d’acord amb el conveni d’adscripció de data 10 de maig de 1991, i l’addenda de 16 de 
setembre de 1994, que estableix que la UPC posarà a disposició per al centre del crèdit equivalent al 
55 per cent del total que li hagin abonat els estudiants en concepte de taxes per tutela acadèmica, 
destinat a l’adquisició d’equipament docent.  
 
En data 18 de febrer de 2011 es signa un nou conveni d’adscripció en el que es suprimeix la disposició 
per al centre del crèdit equivalent al 55 per cent del total que li hagin abonat els estudiants en concepte 
de taxes per tutela acadèmica, destinat a l’adquisició d’equipament docent.  
 
L’immobilitzat intangible comptabilitzat en aquesta partida s’enregistra pel cost d’adquisició dels béns 
amb abonament al compte de  Subvencions, donacions i llegats rebuts els quals integren el patrimoni 
net de l’entitat i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys a mesura que s’amortitzen els béns 
que financen.   
 
En l’exercici 2020 l’entitat enregistra l’amortització de l’immobilitzat intangible classificat com a Drets 
sobre béns cedits gratuïtament per import de 19.325,43 €, en l’exercici 2019 l’entitat enregistra 
l’amortització d’aquest immobilitzat per import de 23.179,80 euros  
  
L’import dels béns de l’immobilitzat intangible totalment amortitzats és el següent: 
 

 
 

 
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR.  

9.1. Arrendaments  
 

La Fundació té formalitzats els contractes d’arrendament operatiu per màquines fotocopiadores per 
import total de15.001 €, no comptant amb contractes d’arrendament financer: 
 
 
La Fundació també té formalitzats els següents contractes d’arrendament d’espais amb les entitats 
EPEL Parc Tecnocampus, EURECAT i PUMSA:  
 
En data 1 de setembre de 2010 la Fundació va formalitzar contracte amb l’EPEL Parc Tecnocampus 
per l’arrendament dels espais de la Universitat, de serveis a empreses i recerca i d’administració als 
edificis  del Parc Tecnocampus, els quals han estat actualitzats en diverses addendes. Els m2 de 
lloguer d’espais, d’acord amb l’addenda de 10 d’octubre de 2019, corresponen a TCM1: 9.418.67 m2., 
TCM2: 773.13 m2., TCM3: 336,49 m2 i TCM6 192.82 m2. La durada del contracte s’acorda pel termini 
d’un any, amb prorroga automàtica per un màxim de 50 anys, prorrogables al seu torn per 25 anys 
mes en el cas que l’Ajuntament prorrogui la concessió al Part TCM. En l’exercici 2020 la partida de 
despesa lloguer d’espais EPEL importa un total de 860.365 € i per l’exercici 2019 per import de 
842.310 € 
 
En data 25 de juliol de 2014 la Fundació va formalitzar contracte amb EURECAT per l’arrendament a 
l’edifici del Parc Tecnocampus TCM1 per aules de docència. D’acord amb l’addenda del contracte de 
data 1 de juny de 2015 la disponibilitat d’espais és de 662,72 m2. El termini del contracte s’acorda per 
1 any prorrogable automàticament per idèntics i successius períodes d’1 any, la finalització del 
contracte ha estat en data 10 de febrer de 2020. En data 28 de setembre de 2020 la Fundació ha 
formalitzat amb EURECAT l’arrendament de 190 m2. de la planta zero de l’edifici TCM1 destinats a 
oficina d’incubadora d’empreses i coworking del projecte “Reimagine Textil”. La durada és de cinc 

Elements totalment amortitzats 2020 2019

Propietat industrial i intel.lectual 7.744,36 4.853,14

Aplicacions informàtiques 185.278,17 92.365,85

Maquinaria cedida en ús (UPC) 542.283,76 542.283,76

TOTAL  735.306,29 639.502,75
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anys i es prorroga automàticament per, per períodes successius d’un any. En l’exercici 2020 la partida 
de despesa de lloguer d’espais EURECAT importa 5.259 € i en l’exercici 2019 importa un total de 
48.114 €. .  
 
En data 26 de gener de 2016 la Fundació va formalitzar contracte amb PUMSA per l’arrendament del 
local 0.5 de l’Edifici d’El Rengle ubicat a la Carretera de Barcelona, núm. 41 de Mataró amb una 
superfície de 2.282,25 m2 per la 1a. fase d’ampliació d’aules docents i laboratoris. El termini del 
contracte s’acorda inicialment per 10 anys. En l’exercici 2018 l’entitat ha formalitzat addenda al 
contracte relativa la modificació del període de durada del contracte en 10 anys acordant-se per un 
termini de 20 anys, finalitzant, per tant, en data 31 de desembre de 2035. 
 
En data 28 d’abril de 2017 la Fundació va formalitzar contracte amb PUMSA per l’arrendament del 
local 1.06 i 1.07 de l’Edifici d’El Rengle ubicat a la Carretera de Barcelona, núm. 41 de Mataró amb 
una superfície de 822,59 m2 i 1.116,94 m2 per la 2a. fase d’ampliació d’aules i espais d’oficines. El 
termini del contracte s’acorda per 8 anys i 8 mesos finalitzant en data 31 de desembre de 2025. En 
l’exercici 2018 l’entitat ha formalitzat addenda al contracte relativa la modificació del període de durada 
del contracte en 10 anys acordant-se per un termini de 18 anys i 8 mesos, finalitzant, per tant, en data 
31 de desembre de 2035.  
 
En data 18 d’abril de 2018 la Fundació va formalitzar contracte amb PUMSA per l’arrendament del 
local 0.5 de l’edifici d’El Rengle ubicat a la Carretera de Barcelona, núm. 41 de Mataró amb una 
superfície de 302,25  m2 pel projecte d’allotjament empresarial, per acollir activitats singulars 
innovadores. El termini del contracte s’acorda per 7 anys i 8 mesos i 13 dies finalitzant en data 31 de 
desembre de 2025. En l’exercici 2020 la partida de despesa lloguer espais PUMSA importa 341.808 
€ i en l’exercici 2019 importa un total de 311.527 €.  
 
10. ACTIUS FINANCERS 
 

 
 
 

10.1. Actius financers no corrents 
 
El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici a les diferents comptes d’actius financers 
no corrents és el següent: 
 

 
 
 

10.1.1. Inversions entitats del grup i associades a llarg termini  
 
 

Actius Financers

 llarg termini 

Actius Financers

curt termini 

TOTAL 

ACTIUS 

FINANCERS 

Actius Financers

llarg termini 

Actius Financers

curt termini 

TOTAL 

ACTIUS 

FINANCERS 

CLASSES/CATEGORIA Crédits, derivats

 i altres 

Crédits, derivats

i altres  TOTAL 

Crédits, derivats

i altres 

Crédits, derivats

 i altres  TOTAL 

Préstecs i partides a cobrar  890.364,42 8.026.335,74 8.916.700,16 1.497.704,62 8.169.235,69 9.666.940,31

Préstecs i partides a cobrar  890.364,42 8.026.335,74 8.916.700,16 1.497.704,62 8.169.235,69 9.666.940,31

Saldo 2020 Saldo 2019

CRÉDITS, DERIVATS I ALTRES A LLARG TERMINI Saldo 2020 Saldo 2019

Inversions entitats del grup i associades a ll/t 831.122,50 1.435.483,50

Inversions financeres a ll/t 59.241,92 62.221,12

TOTAL CRÉDITS, DERIVATS I ALTRES LL/T.  890.364,42 1.497.704,62



 
 
Els crèdits a llarg termini corresponen a préstecs del Ministeri d’Economia i Competitivitat (Ministeri  
de Ciència i Innovació) concedits en el marc de les convocatòries d’ajudes per a projectes de I+D 
realitzats en Parcs Científics i Tecnològics, anualitats 2005 a 2011, en els que la FUNDACIÓ consta 
com Entitat promotora/col·laboradora/ representant (per projecte en cooperació) i EPEL Parc 
Tecnocampus com a entitat participant/beneficiaria única de tots els préstecs atorgats llevat de 45.000 
€ dels exercicis 2005 i 2006 atorgants a la pròpia Fundació Tecnocampus.    
 
En relació a les notificacions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques corresponents als 
documents d’ingressos no tributaris (069) pel pagament de les quotes d’amortitzacions anuals 
d’aquests préstecs resulta que consta com entitat beneficiaria dels préstecs 2005 a 2008 la 
FUNDACIÓ i dels préstecs 2009 a 2011 l’entitat EPEL Parc Tecnocampus. Així doncs per aquestes 
operacions de préstecs la titularitat jurídica obliga a la seva devolució a l’EPEL i per la FUNDACIÓ no 
complirien els criteris exigibles de reconeixement comptable.   
 
Respecte als préstecs atorgats pel Ministeri d’Educació i Ciència (Ministeri de Ciència i Innovació) de 
les anualitats 2005 a 2008 (veure nota 11.1.3) la FUNDACIÓ els enregistra en el concepte de deutes 
del passiu del balanç i simètricament els préstecs traspassats a l’EPEL, en la seva condició d’entitat 
participant i beneficiària, els enregistra en l’actiu del balanç, als comptes d’inversions en entitats del 
grup i associades.  
 
Respecte als préstecs atorgats pel Ministeri d’Educació i Ciència (Ministeri de Ciència i Innovació) de 
les anualitats 2009 a 2011 la FUNDACIÓ no registra ni els préstecs atorgats ni les inversions en 
entitats del grup i associades corresponents a les anualitats 2009 a 2011.  
 
El detall dels imports i condicions dels préstecs de les anualitats 2005 a 2008 traspassats a l’entitat 
EPEL Parc Tecnocampus, enregistrats en el concepte de crèdits a llarg termini, corresponent al 
tancament de l’exercici 2020 és el següent:  
 

 
 
 
El detall corresponent al tancament de l’exercici 2019 era el següent:   
 

 
 

Inversions entitats del grup i associades a ll/t Saldo 2020 Saldo 2019

Prestec MINISTERIO anualitat 2006 33.331,00

Prestec MINISTERIO anualitat 2007 310.937,50 621.875,00

Prestec MINISTERIO anualitat 2008 (GdC) 520.185,00 780.277,50

TOTAL Inversions entitts del grup i associades ll/t 831.122,50 1.435.483,50

ANUALITATS (*)

DATA 

FINAL

IMPORT 

INICIAL DEVOLUC.
INTERES

CARÈNCIA

IMPORT 

DEFINITIU

QUOTES

LL/T 2020
TIPUS D'

INTERES  GARANTIA 

2005 03/11/2020 600.000,00 ‐159.986,37 440.013,63 0,00 0% Aval  0,4%

2006 15/10/2021 1.425.000,00 ‐768.770,98 656.229,02 0,00 0% Aval  0,4%

2007 15/10/2022 3.731.250,00 3.731.250,00 310.937,50 0% Ajuntament

2008 30/06/2023 3.121.110,00 3.121.110,00 520.185,00 0% Aval 2%

Total prestecs EPEL 8.877.360 ‐928.757,35 0 7.948.602,65 831.122,50

PRESTECS MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA

ANUALITATS (*)

DATA 

FINAL

IMPORT 

INICIAL DEVOLUC.
INTERES

CARÈNCIA

IMPORT 

DEFINITIU

QUOTES

LL/T 2019
TIPUS D'

INTERES  GARANTIA 

2005 03/11/2020 600.000 ‐159.986 440.014 0 0% Aval  0,4%

2006 15/10/2021 1.425.000 ‐768.771 656.229 33.331 0% Aval  0,4%

2007 15/10/2022 3.731.250 3.731.250 621.875 0% Ajuntament

2008 30/06/2023 3.121.110 3.121.110 780.278 0% Aval 2%

Total prestecs EPEL 8.877.360 ‐928.757 0 7.948.603 1.435.484

PRESTECS MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA
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10.1.2. Fiances a llarg termini  

 

 
 
L’entitat enregistra la fiança dipositada a PUMSA, per import de 23.274,40 € amb motiu del lloguer del 
local 1.06 I 1.07 de l’edifici El Rengle i l’import de 27.387 €, amb motiu del lloguer del local 0.5 de 
l’edifici El Rengle. També la fiança dipositada a CETEMMSA per import de 3648  € amb motiu del 
lloguer d’espais pel projectes Reimagine Textil, les fiances dipositades a Aigües de Mataró per 
comptadors per import de 36.06 € i la fiança constituïda per l’empresa Multivac per import  4.896,46 €  
 

10.2 .  Actius financers a curt termini. 
 
El resum dels imports registrats al tancament de l’exercici a les diferents comptes d’actius financers 
corrents és el següent: 
 

 
 
 

10.2.1. Usuaris, Patrocinadors i deutors a cobrar 
 

En l’exercici 2020, com en l’exercici 2019 precedent, els actius financers que figuren a l’actiu del 
balanç de situació, diferents a les periodificacions i la tresoreria, corresponen a crèdits i partides 
a cobrar. El detall al tancament d’ambdós exercicis és el següent:   
 

 
 
Els saldos mantinguts amb les Administracions Públiques, si be no tenen consideració comptable 
d’instrument financer, s’incorporen en la nota precedent a efectes comparatius.  
 

a) Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis  
 
La partida usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis presenta la següent composició: 
 

INVERSIONS FINANCERS LL/T Saldo 2020 Saldo 2019

Fiances constituïdes ll/t 59.241,92 62.221,12

TOTAL CRÉDITS, DERIVATS I ALTRES LL/T.  59.241,92 62.221,12

CRÉDITS, DERIVATS I ALTRES A CURT TERMINI Saldo 2020 Saldo 2019

Usuaris, Patrocinadors, deutors a cobrar 3.283.582,38 2.252.965,37

Inversions empreses del grup i associades 4.740.812,04 5.914.329,00

Inversions financeres a curt termini (fiances) 1.941,32 1.941,32

TOTAL CRÉDITS, DERIVATS I ALTRES C/T.  8.026.335,74 8.169.235,69

Usuaris, Patrocinadors i deutors a cobrar Saldo 2020 Saldo 2019

Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis (a) 1.234.019,74 888.687,20

Patrocinadors (b) 2.030.086,84 1.150.072,19

Altres deutors (c) ‐6.564,87 212.063,16

Personal (d) 6.114,26 2.142,82

Altres crèdits amb Administracions Públiques  19.926,41

TOTAL USUARIS, PATROCINADORS I DEUTORS a cobrar 3.283.582,38 2.252.965,37



 
 
 
El moviment del deteriorament dels imports deutors és el següent:   
 

 
 

b) Patrocinadors 
 
La partida patrocinadors presenta la següent composició:  
 

 
 
c) Altres deutors 

 
La partida altes deutors presenta la següent composició:  
 

Usuaris i deutors per vendes i prestacions serveis Saldo 2020 Saldo 2019

Alumnes 872.130,44 786.259,76

EPEL Parc Tecnocampus 249.878,50 260.954,53

Deutor Ajuntament de Mataró  6.142,50 10.890,00

Altres deutors prestació serveis 94.595,90 ‐169.417,09

Factures pendents formalitzar 11.272,40

TOTAL 1.234.019,74 888.687,20

DETERIORAMENT DE CRÈDITS  Saldo 2020 Dotació  Baixes /reversió Saldo 2019

Deutors morositat Graus 280.427,51 63.181,77 ‐11.203,04 228.448,78

Deutors morositat Formació Continua  17.935,82 3.577,86 14.357,96

Deutors morositat Màsters  27.389,31 12.884,19 14.505,12

Deutors morositat Serveis empresa 4.741,18 2.912,39 1.828,79

Deutors altres morositats  509.512,63 217.631,03 291.881,60

TOTAL DETERIORAMENTS  840.006,45 300.187,24 ‐11.203,04 551.022,25

Patrocinadors i subvencions Saldo 2020 Saldo 2019

Ajuntament Mataró  959.609,61 484.567,51

Generalitat Catalunya 333.087,11 306.938,37

UPC per descomptes familia nombrosa i altres 3.405,64 3.405,65

Diputació de Barcelona 16.452,00 11.570,00

OAPEE (Servei Español Intercanvis) 232.930,20 264.333,60

ACCIO  66.062,99

Associació Junts per l'esport  8.250,00 10.875,00

UPF. (Projecte Demola) 130.000,00

AIGÜES DE MATARÓ. Càtedra Economia Circular 65.000,00

Universitat AVEIRO  54.594,00

Univations Gmbh (Projecte Erasmus EICAA) 90.631,00

Pom Oost‐Vlaanderen (projecte ) 53.130,00

Altres deutors subvencions  16.934,29 68.382,06

TOTAL 2.030.086,84 1.150.072,19
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En l’exercici 2020 l’entitat ha liquidat el deutor Ajuntament de Mataró per la subrogació del préstec 
EUM que s’exposa en la nota 1.2 de la memòria. La partida altres deutors per import -6.564,87 € 
correspon a l’enregistrament del deteriorament de crèdit pel risc d’inspecció de treball del possible 
retorn de la subvenció del “bonus PRL”   
 

c) Personal  
 
La partida de personal correspon a bestretes de remuneracions concedides al personal.  
 

 
 

10.2.2. Inversions entitats del grup i associades 
 

 
 

a) Crèdits a curt termini EPEL Parc Tecnocampus. Préstecs  
 
Inclou el compte corrent amb l’EPEL pel traspàs respecte al curt termini dels préstecs atorgats pel 
Ministeri d’Economia i Competitivitat (Ministeri de Ciència i Innovació) de les anualitats 2005 a 2008  
en la seva condició de entitat participant/ beneficiaria (vegeu nota 10.1.1), amb els següents detall:   
 

 
 
Durant l’exercici 2020 l’entitat ha ajornat, a la mateixa data de l’exercici 2021, el pagament de les 
quotes d’amortització dels préstecs gestionats pel Ministerio, d’acord amb la Disposició addicional 
duodecenna de suport financer a les actuacions de Parcs Científics i Tecnològics regulades en el RDL 
15/2020 de mesures urgents complementàries de suport a la economia i ocupació.  
 
Respecte a la anualitat 2008, gestionada per la Generalitat de Catalunya, l’entitat ha sol.licitat també 
l’ajornament del pagament de la quota de l’exercici 2020 com a mesura d’ajut per la situació de crisi 
econòmica i sanitària derivada del COVID 19. Tanmateix en data 5 de maig 2021l’entitat ha rebut 
notificació de la Generalitat relativa al pagament de l’amortització de la quota de l’exercici 2021 i 2020. 

Altres deutors Saldo 2020 Saldo 2019

UPC overhead convenis pràctiques alumnes 36.967,65

Ajuntament Mataró (subrogació prestec EUM) 176.460,38

Deutors per formació  5.200,00

Altres deutors  ‐6.564,87 ‐6.564,87

TOTAL ‐6.564,87 212.063,16

Personal Saldo 2020 Saldo 2019

Bestretes remuneracions 6114,26 2.142,82

TOTAL 6.114,26 2.142,82

INVERSIONS ENTITATS GRUP I ASSOCIADES Saldo 2020 Saldo 2019

Crèdits curt termini Entitat vinculada EPEL. Préstecs (a) 1.175.391,00 634.362,70

Crèdits curt termini Entitat vinculada EPEL. Ajut Caixa (b) 2.800.000,00 4.600.000,00

Descomptes matrícula UPC (Decret Preus Universitats) ( c) 1.408,72 709,39

Descomptes matricula UPF (Decret Preus Universitats)  (c) 764.012,32 679.256,91

TOTAL INVERSIONS ENTITATS GRUP I ASSOCIADES 4.740.812,04 5.914.329,00

CLASSES / CATEGORIA  Saldo 2020 Saldo 2019

Prestec MINECO. Anualitat 2005  30.001,70

Prestec MINECO. Anualitat 2006 33.331,00 33.331,00

Prestec MINECO. Anualitat 2007 621.875,00 310.937,50

Prestec MINECO. Anualitat 2008 520.185,00 260.092,50

TOTAL  PRESTECS MINECO a CT 1.175.391,00 634.362,70

CREDITS A CURT TERMINI (EPEL Parc Tecnocampus) 



 
b) Crèdits a curt termini EPEL Parc Tecnocampus. Ajut de Caixa  

 
En aquesta partida s’inclou al tancament dels exercicis 2020 i 2019 l’ajut de caixa atorgat a l’EPEL 
Parc Tecnocampus, per l’import disposat a 31/12/2020 de 2.800.000 €, en el marc del pacte IV del 
contracte programa que regula el principi de política centralitzada de tresoreria, d’acord amb el qual 
es realitzarà estudi de la projecció de tresoreria a curt, mig i llarg termini i es fixaran els fluxos de 
tresoreria entre les 3 entitats que es materialitzaran en bestretes de les transferències i subvencions, 
reintegraments i comptes corrents entre entitats.  

  
L’ajut de caixa atorgat a la EPEL permet a la FUNDACIÓ assolir rendibilitat de les disponibilitats 
d’efectiu a curt termini més elevades que les ofertes de les entitats financeres. El tipus d’interès rebut 
per aquesta operació es calcula d’acord amb el tipus promig de les pòlisses concertades per 
l’Ajuntament de Mataró. 
 

c) Inversions amb les entitats UPF i UPC 
 

Inclou el compte corrent amb les Universitats UPF i UPC pels drets de la FUNDACIÓ respecte al 
retorn dels descomptes aplicats en les matricules per les exempcions i bonificacions a estudiants en 
circumstàncies i requisits especials regulades en el Decret de preus acadèmics de les Universitats 
públiques de Catalunya, els quals seran compensats a la FUNDACIÓ per les respectives universitats 
públiques quan aquestes cobrin del Ministeri.  
 

10.2.3. Inversions financeres a curt termini  
 

 
 
11. PASSIUS FINANCERS  
 
11.1.1 Categories de passius financers a llarg termini 
 
El valor comptable dels passius financers al tancament dels exercicis 2020 i 20198, classificats 
per categories, és el següent:  
 

 
 
11.1.2 Deutes amb entitats de crèdit a llarg termini  

 
Corresponen a les quotes d’amortització, amb un termini de venciment superior a 12 mesos, del 
préstec formalitzat en l’exercici 2001 per l’EUM amb Bankia (Caixa d’Estalvis Laietana) i garantia 
d’aval del Consell Comarcal del Maresme. A data de formulació d’aquests comptes anuals ha estat 
liquidat el deute de l’Ajuntament de Mataró per el canvi de titularitat del préstec (veure nota 1.2). 
 
En data 29 de setembre de 2016 l’entitat va formalitzar amb CAIXABANK un contracte de préstec 
d’interès variable per import de 1.000.000 € destinat al finançament de les inversions del projecte 
d’aulari TCM6 que l’entitat va disposar al mes de febrer de l’exercici 2017. 
 
En data 3 d’abril de 2020 l’entitat va formalitzar amb CAIXABANK un contracte de préstec d’interès 
variable per import de 1.500.000 € destinat al finançament de les inversions de la 2a. fase del projecte 
d’aulari TCM6 i oficines. 

INVERSIONS FINANCERS C/T Saldo 2020 Saldo 2019

Fiances constituïdes c/t 1.215,00 1.215,00

Dipòsits constituïts a c(t 726,32 726,32

TOTAL CRÉDITS, DERIVATS I ALTRES C/T.  1.941,32 1.941,32

CLASSES/CATEGORIA

Deutes  

entitats crèdit

Derivats i 

altres  P.F. Total 

Deutes  

entitats crèdit

Derivats i 

altres  P.F. Total 

Dèbits i partides a pagar 1.883.433,70 935.747,76 2.819.181,46 750.584,55 1.625.829,56 2.376.414,11

Dèbits i partides a pagar 1.883.433,70 935.747,76 2.819.181,46 750.584,55 1.625.829,56 2.376.414,11

Passius Financers a llarg termini

Saldo 2020 Saldo 2019
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El saldo comptable enregistrat per l’entitat al tancament de l’exercici 2020 és el següent:  
 

 
 
Per altra banda, al tancament de l’exercici 2019 presentaven els següents valors comptables: 
 

 
 
11.1.3 Derivats i altres passius financers  
 

 
 

a) Préstecs Ministerio Educación y Ciencia  
 
Corresponen a les quotes d’amortització, amb venciment superior a 12 mesos, dels préstecs 
formalitzats amb el Ministeri d’Economia i Competitivitat (Ministeri de Ciència i Innovació) concedits 
en el marc de les convocatòries d’ajudes per a projectes de I+D realitzats en Parcs Científics i 
Tecnològics, anualitats 2005 a 2009, en els que la Fundació Tecnocampus consta com Entitat 
promotora/representant (per projecte en cooperació) i EPEL Parc Tecnocampus com a entitat 
participant/beneficiaria.   
 
La FUNDACIÓ enregistra els préstecs atorgats pel Ministeri d’Educació i Ciència (Ministeri de Ciència 
i Innovació) de les anualitats 2005 a 2008 en el concepte de deutes del passiu del balanç i 
simètricament els préstecs traspassats a l’EPEL, en la seva condició d’entitat participant i beneficiària, 
els enregistra en l’actiu del balanç, en els comptes d’inversions financeres en entitats del grup i 
associades.  
 
En l’exercici 2016 la FUNDACIÓ ha donat de baixa les operacions de préstecs atorgats pel Ministeri 
d’Educació i Ciència (Ministeri de Ciència i Innovació), i les inversions financeres corresponents al 
traspàs a l’entitat EPEL Parc Tecnocampus, de les anualitats 2009 a 2011 per constar com a entitat 
beneficiaria dels documents d’ingrés no tributaris l’entitat EPEL Parc Tecnocampus.  
 
El detall dels imports i condicions dels préstecs, traspassats a l’entitat EPEL Parc Tecnocampus, 
enregistrats en el concepte de deutes a llarg termini, corresponent al tancament de l’exercici 2020 és 
el següent:  
 

ENTITAT

DATA

FORMAL.

DATA 

FINAL 

IMPORT  QUOTES

LL/T 2020
TIPUS D'INTERES

CARÈNCIA 

BANKIA (Caixa Laietana) 01/11/2001 02/11/2021 1.526.440 0 Euribor anual + 0,4%

CAIXABANK 1 29/09/2016 29/09/2026 1.000.000 556.255 Euribor anual +2% 1 any

CAIXABANK 2 03/04/2020 31/10/2029 1.500.000 1.327.179 Euribor anual +1,25% 6 mesos

TOTAL DEUTE LLARG T. 4.026.440 1.883.434

ENTITAT

DATA

FORMAL.

DATA 

FINAL 

IMPORT  QUOTES

LL/T 2019
TIPUS D'INTERES

CARÈNCIA 

BANKIA (Caixa Laietana) 01/11/2001 02/11/2021 1.526.440 84.420 Euribor anual + 0,4%

CAIXABANK  29/09/2016 29/09/2026 1.000.000 666.165 Euribor anual +2% 1 any

TOTAL DEUTE LLARG T. 2.526.440 750.585

DERIVATS I ALTRES PASSIUS FINANCERS  Saldo 2020 Saldo 2019

Prestecs Ministerio Educación y Ciencia (a) 831.122,50 1.437.358,50

Altres deutes ll/t (b) 63.874,30 146.740,00

Fiances (  c)  40.750,96 41.731,06

TOTAL DERIVATS I ALTRES P.F. A LLARG TERMINI  935.747,76 1.625.829,56



 
 
Per altra part, el detall corresponent al tancament de l’exercici 2019 era el següent:  
 

 
 
La diferència entre les quotes a llarg termini del deute pels préstecs atorgats pel Ministeri, per import 
de 1.437.359 €, i les inversions financeres pels traspàs dels préstecs a l’EPEL, per import de 1.435.484  
€, correspon als préstecs de les anualitats 2005 i 2006 atorgat a favor de la FUNDACIÓ per import 
total de 45.000 €, i quotes d’amortització de 1.875 €/any.  
 
El venciment dels préstecs és el següent:  
 

 
 
 
 
 

ANUALITATS (*)

DATA 

FINAL

IMPORT 

INICIAL DEVOLUC.
INTERES

CARÈNCIA

IMPORT 

DEFINITIU

QUOTES

LL/T 2020
TIPUS D'

INTERES  GARANTIA 

2005 03/11/2020 600.000,00 ‐159.986,37 440.013,63 0,00 0% Aval  0,4%

2006 15/10/2021 1.425.000,00 ‐768.770,98 656.229,02 0,00 0% Aval  0,4%

2007 15/10/2022 3.731.250,00 3.731.250,00 310.937,50 0% Ajuntament

2008 30/06/2023 3.121.110,00 3.121.110,00 520.185,00 0% Aval 2%

Total prestecs EPEL 8.877.360 ‐928.757,35 0 7.948.602,65 831.122,50

2005 03/11/2020 22.500,00 22.500,00 0 0%

2006 15/10/2021 22.500,00 22.500,00 0 0%

Total prestecs FUNDACIÓ 45.000,00 0 0 45.000,00 0,00

8.922.360,00 ‐928.757,35 0 7.993.602,65 831.122,50

PRESTECS MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA

TOTAL PRESTECS MINISTERIO

(*) carència  3 anys

(**) ajornament quota  2012 a l  2016

ANUALITATS (*)

DATA 

FINAL

IMPORT 

INICIAL DEVOLUC.
INTERES

CARÈNCIA

IMPORT 

DEFINITIU

QUOTES

LL/T 2019
TIPUS D'

INTERES  GARANTIA 

2005 03/11/2020 600.000 ‐159.986 440.014 0 0% Aval  0,4%

2006 15/10/2021 1.425.000 ‐768.771 656.229 33.331 0% Aval  0,4%

2007 15/10/2022 3.731.250 3.731.250 621.875 0% Ajuntament

2008 30/06/2023 3.121.110 3.121.110 780.278 0% Aval 2%

Total prestecs EPEL 8.877.360 ‐928.757 0 7.948.603 1.435.484

2005 03/11/2020 22.500 22.500 0 0%

2006 15/10/2021 22.500 22.500 1.875 0%

Total prestecs FUNDACIÓ 45.000 0 0 45.000 1.875

8.922.360 ‐928.757 0 7.993.603 1.437.359

PRESTECS MINISTERIO EDUCACIÓN Y CIENCIA

TOTAL PRESTECS MINISTERIO

(*) carència  3 anys

(**) ajornament quota  2012 al  2016

Classe

1 any

2021

2 anys

2022

3 anys

2023

4 anys

2024

5 anys

2025 >5 anys Total

Deutes

Deutes amb entitats de crèdit 353.839,31 274.695,40 277.693,96 280.729,71 283.803,11 766.511,52 2.237.273,01

Bankia 84.417,61 84.417,61

CaixaBank1 109.830,08 111.645,43 113.408,69 115.199,76 117.019,08 98.982,23 666.085,27

CaixaBank2 159.591,62 163.049,97 164.285,27 165.529,95 166.784,03 667.529,29 1.486.770,13

Altres passius financers 1.177.265,97 571.030,00 260.092,50 0,00 0,00 0,00 2.008.388,47

Mineco 1.177.265,97 571.030,00 260.092,50 2.008.388,47

Total 1.531.105,28 845.725,40 537.786,46 280.729,71 283.803,11 766.511,52 4.245.661,48

Venciment préstecs
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b) Altres deutes a llarg termini.   
 

En l’exercici 2020 l’entitat ha enregistrat subvencions de caràcter plurianual, atorgades pel 
Ministeri de Ciència, innovació i Universitats, en la condició d’entitat mediadora amb altres 
universitats, pel desenvolupament del projecte I-Box per import de 36.685 € i el projecte 
Erasmus+ (EICAA) per import de 27.189.30 €. La subvenció corresponent a l’anualitat 2021 
s’enregistra a les partides del grup d’altres passius financers a curt termini (nota 11.1.6.b) 

 
c) Fiances rebudes a llarg termini.   

 
En l’exercici 2020 l’entitat ha enregistrat fiances rebudes per import total de 40.750,96 € com a garantia 
de les contractacions de serveis amb les entitats Fundació UPF, Asepeyo i Multivac per import de 
34.493 €, 1.361 € i 4.896,46 € respectivament.  
 
11.1.4. Passius financers a curt termini 
 
El desglossament per categories d’aquesta partida al tancament de l’exercici 2020 i 2019 és el 
següent: 
 

 
 
11.1.5. Deutes amb entitats de crèdit 
 
Corresponen a les quotes d’amortització a satisfer en un termini inferior a 12 mesos, dels préstecs 
a llarg termini formalitzat per l’entitat que ha estat relacionat en la nota 11.1.2. anterior.  
 

 
 
11.1.6. Derivats i altres passius financers a curt termini.  
 
El saldo correspon a les següents categories de derivats i passius financers:  
  

CLASSES/CATEGORIA

Deutes  

entitats credit

Derivats i 

altres  P.F. Total

Deutes  

entitats credit

Derivats i 

altres  P.F. Total

Dèbits i partides a pagar 353.839,31 5.527.868,76 5.881.708,07 199.862,18 4.301.269,56 4.501.131,74

Dèbits i partides a pagar 353.839,31 5.527.868,76 5.881.708,07 199.862,18 4.301.269,56 4.501.131,74

Passius Financers a curt termini

Saldo 2020 Saldo 2019

DEUTES AMB ENTITATS DE CRÈDIT  Saldo 2020 Saldo 2019

BANKIA (Caixa Laietana) 84.417,61 92.040,66

CAIXABANK 1 109.830,08 107.821,52

CAIXABANK 2 159.591,62

TOTAL DEUTE CURT TERMINI  353.839,31 199.862,18



 
 

a) Préstecs Ministerio Educación y Ciencia, MINECO  
 
Inclou les quotes d’amortització, amb venciment inferior a 12 mesos, dels préstecs atorgats pel 
Ministeri d’Economia i Competitivitat (Ministeri de Ciència i Innovació) per les anualitats 2005 a 
2008, concedits en el marc de les convocatòries  d’ajudes per a projectes de I+D realitzats en 
Parcs Científics i Tecnològics  en el que la Fundació Tecnocampus consta com entitat 
promotora/representant (per projectes en cooperació) i l’EPEL Parc Tecnocampus com a entitat 
participant beneficiària.   
 
Durant l’exercici 2020 l’entitat ha ajornat, a la mateixa data de l’exercici 2021, el pagament de les 
quotes d’amortització dels préstecs gestionats pel Ministerio, d’acord amb la Disposició 
addicional duodecenna de suport financer a les actuacions de Parcs Científics i Tecnològics 
regulades en el RDL 15/2020 de mesures urgents complementàries de suport a la economia i 
ocupació. Respecte a la anualitat 2008, gestionada per la Generalitat de Catalunya, l’entitat ha 
sol·licitat també l’ajornament del pagament de la quota de l’exercici 2020 com a mesura d’ajut 
per la situació de crisi econòmica i sanitària derivada del COVID 19.  
 
La Fundació enregistra en l’actiu del balanç, en la partida de crèdits a curt termini, els préstecs 
de les anualitats 2005, 2006, 2007 i 2008 traspassats a l’EPEL en la seva condició d’entitat 
beneficiària. (veure nota 10.2.2.a) 
 
Inclou també les quotes d’amortització, amb venciment inferior a 12 mesos, dels préstecs 
atorgats a favor de la Fundació Tecnocampus de les anualitats 2005 i 2006 (veure nota 11.1.3) 
 

b) Deutes transformables en subvencions 
 
Inclou les subvencions atorgades pendents de justificar i d’imputar al compte de resultat de l’exercici. 
El desglossament per entitats adjudicatàries de les subvencions és el següent:  
 

CLASSES / CATEGORIA  Saldo 2020 Saldo 2019

Prestec MINECO. Anualitat 2005  30.001,70

Prestec MINECO. Anualitat 2006 33.331,00 33.331,00

Prestec MINECO. Anualitat 2007 621.875,00 310.937,50

Prestec MINECO. Anualitat 2008 520.185,00 260.092,50

Total prestecs MINECO a CT (Traspassat EPEL) 1.175.391,00 634.362,70

Prestec MINECO. Anualitat 2005. FUNDACIÓ 1.875,00

Prestec MINECO. Anualitat 2006. FUNDACIO 1.875,00 1.875,00

Total prestecs MINECO a CT (FUNDACIÓ) 1.177.266,00 638.112,70

Deutes transformables en subvencions 1.256.535,25 675.594,07

Proveïdors d'immobilitzat 79.603,52 158.214,14

Fiances 42.660,31 41.492,60

Pendent d'aplicació  1.992,90 1.949,73

TOTAL ALTRES PASSIUS FINANCERS  2.558.057,98 1.515.363,24

DEUTES ENTITATS GRUP i ASSOCIADES 389.618,69 292.996,86

CREDITORS PER ACTIVITATS  2.580.192,12 2.492.909,46

TOTAL DERIVATS I ALTRES PASSIUS FINANCERS C/T 5.527.868,76 4.301.269,56

DERIVATS I ALTRES PASSIUS FINANCERS A C/T
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c) Creditors altres empreses  
 
Els saldos comptables al tancament dels exercicis 2020 i 2019 corresponen als següents deutes: 
 

 
 
Inclou el compte corrent amb les Universitats UPC i UPF per les obligacions de pagament de les 
liquidacions, tant del cànon de tutela acadèmica, com del cànon per expedició del títol que la 
FUNDACIÓ enregistra d’acord amb el criteri d’acreditament i les Universitats UPC i UPF enregistren 
amb el criteri de caixa amb la liquidació definitiva del curs acadèmic. També inclou el deute amb 
l’associació d’alumnes de Tecnocampus per les obligacions de pagament corresponents a la matrícula 
del curs acadèmic 2020/21 liquidades pels alumnes. 
 

d) Creditors per activitats i altres comptes a pagar a curt termini 
 
Els saldos comptables al tancament dels exercicis 2020 i 2019 corresponen als següents deutes: 
 

 
 
Els saldos mantinguts amb Administracions Públiques, si be no tenen consideració comptable 
d’instruments financers, s’inclouen en la nota precedent a efectes comparatius.  
 
La partida de creditors varis al tancament de l’exercici 2020 i 2019 presenta la següent composició:  
 

DEUTES TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS  Saldo 2020 Saldo 2019

Ministerio Ciencia, Innovación y Universitats (I‐Box) 73.370,00 36.685,00

Ministerio de Economica, Indústria 0 817,93

Generalitat de Catalunya 132.318,42 234.165,85

OAPEE. Organisme Internacional beques alumnes 173.070,00 162.600,82

Diputació de Barcelona  37.700,66 37.589,92

Ajuntament de Mataró  526.292,38 91.811,45

Fecunmed. Centre Reproducció Assistida 2.000,00 1.000,00

Fundació BBVA  6.358,58 13.790,55

HIGHER Education Authori  29.688,00 44.633,00

Pom oost‐ Vlaanderen  23.955,83 52.499,55

Universitat Aveiro 66.860,68

UPF . Dèmola  121.479,00

Univations GMBH  63.441,70

TOTAL DEUTES TRANSFORMABLES EN SUBVENCIONS 1.256.535,25 675.594,07

CREDITORS ALTRES EMPRESES Saldo 2020 Saldo 2020

UPC. Cànon expedició titols  20.943,10 20.943,10

UPC. Cànon tutela acadèmica  40,00 40,00

UPF. Cànon expedició titols  351.865,59 265.283,76

Associació alumnes Tecnocampus  16.770,00 6.730,00

TOTAL CREDITORS ALTRES EMPRESES  389.618,69 292.996,86

CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR CT Saldo 2020 Saldo 2019

Creditors varis 1.039.478,12 1.448.606,04

Personal 577.043,81 498.760,87

Deutes amb Administració pública 963.670,19 545.542,55

TOTAL CREDITORS I ALTRES COMPTES A PAGAR  2.580.192,12 2.492.909,46



 
 
La partida de creditors de personal inclou periodificació de despeses per retribucions acreditades en 
concepte de paga d’estiu i vacances i pendents d’exigibilitat de pagament a tancament dels exercicis 
2020 i 2019.  
 
La partida de deutes amb Administració Pública al tancament de l’exercici 2020 i 2019 inclou les 
següents liquidacions pendents de pagament en període voluntari:  
 

 
 
En l’exercici 2020 l’entitat va presentar declaracions trimestrals d’IRPF amb motiu del procediment de 
rectificació censal realitzat per l’Agencia Tributaria, Unitat de Gestió de Grans Empreses de Catalunya,  
que en data 2 d’abril de 2020 ha acordat d’ofici la baixa en el registre de gran empresa a efectes de 
l’1 de gener del 2020.  
 
FONS PROPIS 
 
Els moviments enregistrats en aquests comptes durant l’exercici 2020 han estat els següents:  
 

 
 
En l’exercici 2020 el Patronat proposa traspassar el saldo acumulat a 1 de gener de 2020 del compte 
excedent de l’exercici per import de 1.815,18 € a la partida resultats d’exercicis anteriors. 
 
Per altra part, els moviments produïts en l’exercici 2019 precedent en aquestes comptes han estat els 
següents:  
 

CREDITORS VARIS  Saldo 2020 Saldo 2019

UPF. Altres serveis i acreditació  775.700,00

UPc. Cànon tutela acadèmica 23.988,02 23.988,02

UPC. Altres serveis  24.805,00 24.805,00

EPEL Parc Tecnocampus 184.398,80 185.254,22

UPF. Serveis IDIOMES  110.501,63 109.126,00

Alumnes. Beques COVID + TALENT + ON THE MOV 224.033,25

DEMOLA GLOBAL   50.000,00

Altres creditors  316.171,28 252.912,83

Creditors pendent factures  103.580,14 74.819,97

UPF. Cànon tutela acadèmica 2.000,00 2.000,00

TOTAL CREDITORS PER ACTIVITAT  1.039.478,12 1.448.606,04

DEUTE AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Saldo 2020 Saldo 2019

Liquidació IRPF 595.376,20 215.056,08

Liquidació SEGURETAT SOCIAL  368.293,99 330.486,47

TOTAL DEUTE AMB ADMINISTRACIONS PÚBLIQUE 963.670,19 545.542,55

CONCEPTE

Saldo 

2019 Addicions Correccions Traspàs

Saldo 

2020

Fons social  97.486,39 97.486,39

Resultats d'exercicis anteriors ‐36.681,00 1.815,18 ‐34.865,82

Excedent de l'exercici 1.815,18 40.155,05 ‐1.815,18 40.155,05

TOTAL FONS PROPIS 62.620,57 40.155,05 0,00 0,00 102.775,62
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En l’exercici 2019 el Patronat proposa traspassar el saldo acumulat a 1 de gener de 2019 del compte 
excedent de l’exercici per import de 1.643,13 € a la partida resultats d’exercicis anteriors. 
 
 
11.2. Resultat de l’exercici 
 

 
 
 

12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 

12.1. Subvencions de capital 
 
Els moviments comptables de 2020 associats a les subvencions de capital i per operacions de 
traspàs a resultats per realització de les mateixes, és el següent:  
 

 
 
Per altra part, els moviments corresponents a l’exercici 2019 precedent van ser el següents:  
 

CONCEPTE

Saldo 

2018 Addicions Correccions Traspàs

Saldo 

2019

Fons social  97.486,39 97.486,39

Resultats d'exercicis anteriors ‐38.324,13 1.643,13 ‐36.681,00

Excedent de l'exercici 1.643,13 1.815,18 ‐1.643,13 1.815,18

TOTAL FONS PROPIS 60.805,39 1.815,18 0,00 0,00 62.620,57

RESULTAT DE L'EXERCICI Saldo 2020 Saldo 2019

Ingressos d'explotació 21.810.051,00 20.654.511,19

Despeses d'explotació  ‐21.749.870,58 ‐20.639.056,41

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ  60.180,42 15.454,78

Ingressos financers 1.494,72 2.538,76

Despeses financeres  ‐21.520,09 ‐16.178,36

RESULTAT FINANCER ‐20.025,37 ‐13.639,60

RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 40.155,05 1.815,18

RESULTAT DE L'EXERCICI 40.155,05 1.815,18

SUBVENCIONS DE PATRIMONI
Saldo 

2019

Altes

2020

Traspassat

patrimoni a 

resultat

Aplicades a 

subvencions 

d'activitats

Baixes
Saldo 

2020

Subv. Capital Ajuntament Mataró 1.395,39 18.520,84 ‐420,10 19.496,13

Subv. Capital Ministeris 62.229,06 ‐12.022,27 50.206,79

Subv. Diputació de Barcelona 2.156,36 1.889,37 ‐848,11 3.197,62

Subv. Generalitat de Catalunya 1.784,10 37.041,67 ‐653,53 38.172,24

TOTAL Subvencions oficials de capital 67.564,91 57.451,88 ‐13.944,01 111.072,78

Subv. Capital UPC 66.498,33 ‐19.379,83 47.118,50

Subv. Capital Caixa Laietana 978,80 ‐436,14 542,66

Subv. Capital Fundació BBVA 4.098,25 1.435,00 ‐1.074,35 4.458,90

TOTAL Donacions i llegats de capital 71.575,38 1.435,00 ‐20.890,32 52.120,06

Subv. Ministeri Economia, Industria i Comerç

TOTAL Altres Subvencions (plurianuals)

TOTAL SUBVENCIONS DE PATRIMONI 139.140,29 58.886,88 ‐34.834,33 163.192,84



 
 
 
13. PERIODIFICACIONS A CURT TERMINI 

 
14.1  Despeses anticipades 
 
El saldos comptables al tancament dels exercicis 2020 i 2019 corresponen als següents conceptes:  
 

 
 
Inclou la periodificació de les depeses de beques i descomptes de matrícula atenent a la correlació 
amb l’any natural 2021 respecte al curs acadèmic 2020/21. (veure nota 4.6.1) 
  
14.2. Ingressos anticipats 

 
El saldos comptables al tancament dels exercicis 2020 i 2019 corresponen als següents conceptes:  
 

 
 
Inclou la periodificació dels ingressos de matricula atenent a la correlació amb l’any natural 2021 
respecte al curs acadèmic 2020/21. (veure nota 4.6.2) 
  

15. SITUACIÓ FISCAL 
 
15.1. Impostos i cotitzacions susceptibles d’inspecció 

SUBVENCIONS DE PATRIMONI
Saldo 

2018

Altes

2019

Traspassat

patrimoni a 

resultat

Aplicades a 

subvencions 

d'activitats

Baixes
Saldo 

2019

Subv. Capital Ajuntament Mataró 5.146,97 892,05 ‐4.643,63 1.395,39

Subv. Capital Ministeris 14.712,21 57.466,23 ‐9.949,38 62.229,06

Subv. Diputació de Barcelona 2.796,00 ‐639,64 2.156,36

Subv. Generalitat de Catalunya 1.784,10 1.784,10

TOTAL Subvencions oficials de capital 19.859,18 62.938,38 ‐15.232,65 67.564,91

Subv. Capital UPC 90.003,53 ‐23.239,01 ‐266,19 66.498,33

Subv. Capital Caixa Laietana 1.414,98 ‐436,18 978,80

Subv. Capital Fundació BBVA 4.168,87 ‐70,62 4.098,25

TOTAL Donacions i llegats de capital 91.418,51 4.168,87 ‐23.745,81 ‐266,19 71.575,38

Subv. Ministeri Economia, Industria i Comerç 2.022,00 ‐2.022,00

TOTAL Altres Subvencions (plurianuals) 2.022,00 ‐2.022,00

TOTAL SUBVENCIONS DE PATRIMONI 113.299,69 67.107,25 ‐38.978,46 ‐2.288,19 139.140,29

PERIODIFICACIONS A CT

ACTIU 

Exercici

2020

Exercici

2019

Beques matrícula Graus, màsters  835.453,92 687.105,50

Descomptes matrícules Grau 343.640,55 382.177,70

Altres despeses anticipades 65.596,92 6.737,16

TOTAL PERIODIFICACIONS  1.244.691,39 1.076.020,36

PERIODIFICACIONS A CT

PASSIU 

Exercici

2020

Exercici

2019

Matrícules Grau 10.741.440,31 10.370.661,96

Matrícules Formació Continua 53.074,30 64.979,84

Matrícules Màster 449.841,74 408.453,03

Descomptes matrícules Grau  193.431,21 213.793,15

Ingressos anticipats Serveis Empresa  0,00 5.925,00

Ingressos anticipats Patrocinis Beques Talent UPF 30.880,00

TOTAL PERIODIFICACIONS  11.468.667,56 11.063.812,98
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D’acord amb les disposicions legals vigents, les liquidacions d’impostos i de cotitzacions socials 
no es poden considerar com a definitives fins que no han estat inspeccionades per les autoritats 
fiscals o laborals o no hagi transcorregut el termini de prescripció de quatre anys. Com conclusió 
de l’anterior, l’entitat té pendents de prescripció, i en conseqüència podrien ser objecte de revisió 
per part de la Hisenda Pública, totes les declaracions presentades en els exercicis 2020, 2019, 
2018 i 2017. 
 
No s’espera que puguin meritar-se passius addicionals de consideració com a conseqüència 
d’eventuals actuacions inspectores. 
 
15.2. Impost sobre societats 
 
La Fundació està acollida als beneficis fiscals establerts en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de 
Règim Fiscal de les Entitats sense afany de Lucre i dels Incentius Fiscals al mecenatge.  
 
D’acord amb aquesta Llei: 

 
 La FUNDACIÓ reuneix els requisits establerts en l’article 3 per tal de ser considerada com a 

entitat sense afany de lucre, havent-se comunicat en el seu dia a l’Agència Tributària l’opció de 
tributar sota aquest règim. 

 
 Es troben exemptes de tributació per l’impost les rendes que es descriuen en l’article 6 de la 

Llei, així com les explotacions econòmiques exemptes que es relacionen a l’article 7. En concret 
i per a la FUNDACIÓ, són rendes exemptes les que s’obtenen de les activitats d’ensenyament, 
de formació i de promoció de les noves tecnologies. 

 
 La base imposable derivada de les rendes d’explotacions econòmiques no exemptes tributa al 

tipus de gravamen del 10%. En el cas de la FUNDACIÓ, les activitats de transferència 
tecnològica, d’assistència tècnica i de prestació de serveis tenen la consideració d’explotacions 
econòmiques no exemptes, i tributen al tipus esmentat, sempre i quan no es qualifiquin com a 
auxiliars de la resta d’activitats, d’acord amb l’article 7.11 de la Llei 49/2002 o bé tinguin escassa 
rellevància (article 7.12 de la Llei 49/2002). 

 
La nota 17 d’aquests comptes anuals recull la memòria econòmica requerida per l’article 3.10è de la Llei, 
el contingut de la qual es regula per l’article 3 del Reglament de la Llei. 
 
La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost sobre 
Societats és la següent: 
 

 
 
 
16. INGRESSOS I DESPESES  
 
16.1. Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 
 
En els exercicis 2020 i 2019 no s’han acreditat despeses derivades del funcionament del Patronat de 
la Fundació. 
 
16.2. Ajuts concedits i altres despeses 
 

Ingressos i despeses de l'exercici 40.155,04 1.815,18

Augments  Disminucions  Augments  Disminucions 

Impost sobre Societats

Diferències permanents Llei 49/2002 21.771.390,67 21.811.545,71 20.655.234,77 20.657.049,95

Base Imposable prèvia  21.771.390,67 21.811.545,71 20.655.234,77 20.657.049,95

Base Imposable (resultat fiscal) 0,00 0,00

Compte de Pèrdues i Guanys 2020 Compte de Pèrdues i Guanys 2019



La composició d’aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2020 i 2019 és el 
següent:  
 

 
 
En l’exercici 2020 les beques de pràctiques de treball per alumnes han estat re classificades en els 
següents conceptes de pràctiques acadèmiques: alumnes Tecnocampus (TCM), alumnes de Centres 
Secundària (SC) i alumnes de Recerca. Amb motiu de les limitacions de mobilitat derivades de la crisi 
COVID 19 les beques per pràctiques, les beques ERASMUS de mobilitat d’estudiants i els convenis 
per han disminuït respecte a l’exercici anterior 2019.  
 
Durant l’exercici 2020, amb motiu de la crisi COVID 19 la Fundació, ha atorgat beques a alumnes amb 
els requisits acreditats de necessitats econòmiques, les quals han estat finançades per l’Ajuntament 
de Mataró per import total de 200.000 €. L’import total adjudicat en l’exercici 2020 per beques COVID 
ha estat 179.033,25 €. D’acord amb el criteri de reconeixement comptable l’import de les despeses (i 
ingressos correlacionats) en l’exercici econòmic 2020 han estat per import de 67.400,79 € i l’import 
periodificat per l’exercici 2021 per l’import restant de 111.632,46 € d’acord amb l’any acadèmic 
2020/21. El romanent pendent d’adjudicar en l’exercici 2021 per import total de 20.966.75 € ha estat 
enregistrat en els comptes d’altres passius financers a curt termini.    
 
També durant l’exercici 2020 la Fundació ha atorgat el programa de beques talent destinades als 
estudiants amb millor nota d’accés, les quals han estat finançades per la UPF per import total màxim 
de 40.800 €. L’import total adjudicat en l’exercici 2020 per beques TALENT  ha estat 26.400 € . D’acord 
amb el criteri de reconeixement comptable l’import de les despeses (i ingressos correlacionats) en 
l’exercici econòmic 2020 han estat per import de 9.920 € i l’import periodificat per l’exercici 2021 per 
l’import restant de 16.480 € d’acord amb l’any acadèmic 2020/21. El romanent pendent d’adjudicar en 
l’exercici 2021 per import total de 14.400 € ha estat enregistrat en els comptes d’ingressos anticipats.   

 
16.3. Altres despeses d’explotació  
 
La composició d’aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2020 i 2019 és el 
següent: 
 

AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES
Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ *

%

total despesa

Beques pràctiques de treball per alumnes  ‐2.341,23 ‐204.237,16 201.895,93 0,2%

Beques Universitat ‐ Empresa  ‐39.394,89 ‐29.268,55 ‐10.126,34 3,0%

Beques Màsters  ‐3.254,02 ‐4.200,00 945,98 0,3%

Beques ERASMUS  ‐47.625,90 ‐78.435,42 30.809,52 3,7%

Beques Esportistes  ‐19.500,00 ‐24.750,00 5.250,00 1,5%

Beques programes TECNOCAMPUS  ‐21.532,46 ‐19.000,00 ‐2.532,46 1,7%

Beques socials TECNOCAMPUS ‐330.634,00 ‐309.471,88 ‐21.162,12 25,5%

Exempcions i bonificacions matrícula (**) ‐633.365,37 ‐617.669,34 ‐15.696,03 48,9%

Beques COVID (Ajuntament)  ‐67.400,79 ‐67.400,79 5,2%

Beques TALENT (UPF) ‐9.920,00 ‐9.920,00 0,8%

Pràctiques acadèmiques TCM ‐75.117,32 ‐75.117,32 5,8%

Pràctiques acadèmiques CS ‐8.925,60 0,00 ‐8.925,60 0,7%

Practiques Recerca ‐8.860,23 0,00 ‐8.860,23 0,7%

Ajuts conveni Tecnocampus  0,00 ‐21.485,78 21.485,78 0,0%

Convenis activitats universitàries i espons. ‐27.662,50 ‐50.571,53 22.909,03 2,1%

TOTAL AJUTS CONCEDITS I ALTRES DESPESES ‐1.295.534,31 ‐1.359.089,66 63.555,35 100%

(*) Signe +: disminucio. Signe ‐: augment 

(**) Decret preus  Universitats  Públiques  Catalanes  
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Les despeses en concepte de serveis professionals independents, que representen el 21,1 % del total 
de la despeses de serveis exteriors, presenten en següent detall:  
 

 
 
Les despeses en concepte d’altres serveis, que representen el 45,3 % del total de la despeses de 
serveis exteriors, presenten en següent detall:  
 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ %

total despesa

Lloguers (veure nota 9) ‐1.348.131,68 ‐1.381.902,66 33.771 19,6%

Reparació i manteniment ‐354.258,44 ‐353.680,20 ‐578 5,1%

Serveis professionals independents ‐1.449.706,95 ‐1.380.892,83 ‐68.814 21,1%

Assegurances ‐33.976,91 ‐33.495,10 ‐482 0,5%

Serveis bancaris ‐8.528,21 ‐6.378,91 ‐2.149 0,1%

Publicitat i publicacions ‐340.222,98 ‐484.016,28 143.793 4,9%

Subministraments ‐230.304,13 ‐267.326,85 37.023 3,3%

Altres serveis ‐3.119.066,34 ‐2.861.187,27 ‐257.879 45,3%

TOTAL Serveis exteriors  ‐6.884.195,64 ‐6.768.880,10 ‐115.316 100,00%

TOTAL Tributs  ‐66.567,25 ‐55.975,22 ‐10.592

TOTAL pèrdues i deterioraments  ‐286.044,90 ‐182.688,70 ‐103.356

TOTAL DESPESES D'EXPLOTACIÓ  ‐7.236.807,83 ‐7.007.544,02 ‐229.264

SERVEIS PROFESSIONALS INDEPENDENTS  Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ * %

total despesa

Auditoria  ‐34.944,80 ‐14.411,10 ‐20.534 2,4%

Assessoria legal, fiscal i laboral  ‐35.747,82 ‐86.303,09 50.555 2,5%

Docents estudis de Grau ‐835.150,14 ‐802.070,11 ‐33.080 57,6%

Docents estudis de Màsters ‐107.996,42 ‐66.530,67 ‐41.466 7,4%

Docents estudis Formació Permanent  ‐58.391,02 ‐94.007,28 35.616 4,0%

Professionals col.laboradors empresa ‐284.260,32 ‐217.351,63 ‐66.909 19,6%

Estudis i treballs tècnics General ‐75.090,72 ‐69.324,82 ‐5.766 5,2%

Professionals gestió Tripartita  ‐3.505,96 ‐2.668,05 ‐838 0,2%

Docents col.laboradors  ‐14.619,75 ‐28.226,08 13.606 1,0%

TOTAL SERVEIS PROFESSIONALS  ‐1.449.706,95 ‐1.380.892,83 ‐68.814 100%



 
 
Es despeses en concepte de pèrdues i deterioraments en l’exercici 2020 importen un total de 
286.044,90 € que inclouen la dotació de morositat de matrícules de Graus i reversions de 
deterioraments per import total de 49.040 €, deteriorament per matricules de Màsters, Formació 
Permanent i empreses per import de 19.374 €, per deteriorament del deute de l’Ajuntament de Mataró 
corresponent al compromís de fer-se càrrec del deute financer de l‘EUM per import de 176.460 € 
(veure nota 1.2) i per factures pendents de cobrament de convenis de cooperació educativa amb la 
UPC pe import de 36.967 €. 
 
En l’exercici 2019 importen un total de 182.689 € que inclouen la dotació de morositat de matrícules i 
reversions de deterioraments per import total de 90.768 €, el deteriorament del deute de l’Ajuntament 
de Mataró corresponent al compromís de fer-se càrrec del deute financer de l‘EUM per import de 
91.772 € (veure nota 1.2).   
 
 
16.4. Sous, Salaris i Càrregues Socials 
 
La composició d’aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2020 i 2019 és el 
següent:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTRES SERVEIS  Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ * %

total despesa

Cànon tutela acadèmica UPF ‐1.281.581,48 ‐1.263.411,89 ‐18.169,59 41,1%

Serveis i acreditació títols UPF ‐789.579,50 ‐573.515,16 ‐216.064,34 25,3%

Cànon tutela acadèmica UPC 0,00 ‐4.639,15 4.639,15 0,0%

Serveis acadèmics UPC 0,00 ‐1.270,50 1.270,50 0,0%

Quota matrícula Associació d'Alumnes  ‐16.770,00 ‐16.730,00 ‐40,00 0,5%

Activitats universitàries i corporatives  ‐31.694,61 ‐28.484,86 ‐3.209,75 1,0%

Telefon  ‐42.195,25 ‐36.029,73 ‐6.165,52 1,4%

Material d'oficina  ‐19.202,22 ‐30.832,52 11.630,30 0,6%

Material docent i projectes ‐74.675,31 ‐67.632,94 ‐7.042,37 2,4%

Dietes i locomocions  ‐8.132,27 ‐35.227,64 27.095,37 0,3%

Dietes i locomocions col.laboradors ‐1.179,31 ‐7.443,75 6.264,44 0,0%

Neteja ‐271.800,29 ‐268.526,58 ‐3.273,71 8,7%

Software ‐347.284,45 ‐297.646,87 ‐49.637,58 11,1%

Seguretat i Vigilància  ‐95.554,29 ‐77.252,34 ‐18.301,95 3,1%

Consergeria  ‐3.672,88 ‐17.558,12 13.885,24 0,1%

Publicacions  ‐53.325,45 ‐37.900,82 ‐15.424,63 1,7%

Postals i missatgeria  ‐1.701,92 ‐6.072,17 4.370,25 0,1%

Transports  ‐1.268,90 ‐1.403,13 134,23 0,0%

Viatges ‐2.904,75 ‐26.663,17 23.758,42 0,1%

Altres serveis  ‐76.543,42 ‐62.945,93 ‐13.597,49 2,5%

TOTAL ALTRES SERVEIS  ‐3.119.066,30 ‐2.861.187,27 ‐257.879,03 100%

DESPESES PERSONAL
Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ

%

total despesa

Sous i salaris ‐9.452.029,47 ‐8.836.792,57 ‐615.236,90 75,0%

Seguretat social  ‐2.874.763,85 ‐2.730.916,61 ‐143.847,24 23,2%

Altres despeses socials ‐354.991,95 ‐208.700,98 ‐146.290,97 1,8%

TOTAL  ‐12.681.785,27 ‐11.776.410,16 ‐905.375,11 100%
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16.5. Ingressos d’explotació de la FUNDACIÓ 
 

 
 
La composició d’aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2020 i 2019 és el 
següent:  
 

 
 
En l’exercici 2020 els ingressos en concepte de matricula de graus incrementen significativament 
respecte a l’exercici anterior 2019 per import total de 636.532 €, els graus que més incrementen son 
els adscrits a l’Escola de Salut (+346.306 €) que representa el 27% del total dels ingressos de graus. 
Els ingressos per matricules de Màster han incrementat significativament per import 311.233 €  
 
En els ingressos en concepte de serveis a EPEL Parc Tecnocampus inclou la gestió del Parc 
Tecnocampus, per import de 278.385 €, que la Fundació realitza amb personal propi a favor de l’EPEL 
Parc Tecnocampus, donat que aquesta entitat no disposa de personal. Es calcula d’acord amb el 10% 

INGRESSOS PER LES ACTIVITATS
Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ *

%

total despesa

Prestacions de serveis 18.643.185,82 17.729.558,04 913.627,78 94,3%

Ingressos promocions i patrocinadors 197.720,79 103.122,21 94.598,58 1,0%

Subvencions oficials a les activitats 935.345,10 781.446,73 153.898,37 4,7%

TOTAL ALTRES INGRESSOS D'ACTIVITATS  19.776.251,71 18.614.126,98 1.162.124,73 100%

(*) Signe +: augment. Signe ‐: disminució 

PRESTACIONS DE SERVEIS
Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ *

%

total ingressos 

ADM.EMPRESES 1.237.587 1.133.717 103.870 6,9%

TURISME 72.197 71.141 1.056 0,4%

DOBLE TITULACIÓ ADE+TUR 866.609 936.700 ‐70.091 5,7%

MARQUETING 1.306.330 1.334.909 ‐28.579 8,2%

DOBLE TITULACIÓ ADE+MARQ 1.542.461 1.462.188 80.273 8,9%

LOGISTICA 713.202 664.208 48.994 4,1%

BUSINESS 699.008 621.283 77.726 3,8%

TOTAL MATRICULES ESCOLA EMPRESA 6.437.394 6.224.146 213.248 38,0%

INFERMERIA 1.484.029 1.403.893 80.136 8,6%

CAFE 1.336.342 1.373.186 ‐36.844 8,4%

DOBLE TITULACIÓ FISIO+CAFE 1.419.339 1.216.728 202.611 7,4%

FISIOTERAPIA 521.140 420.738 100.402 2,6%

TOTAL MATRICULES ESCOLA SALUT 4.760.850 4.414.544 346.306 27,0%

ELECTRÓNICA/MECATRÒNICA 936.920 909.476 27.444 5,6%

AUDIOVISUALS 2.380.453 2.562.804 ‐182.351 15,6%

INFORMATICA 660.749 615.590 45.159 3,8%

VIDEOJOCS 1.202.471 1.147.767 54.704 7,0%

DOBLE TIT. INFORMÀTICA+VIDEOJOCS 634.740 502.718 132.022 3,1%

TOTAL MATRICULES ESCOLA POLITÈCNICA 5.815.333 5.738.355 76.978 35,0%

TOTAL INGRESSOS MATRICULES GRAU 17.013.577 16.377.045 636.532 100,0%

Matricules formació contínua 231.975 274.441 ‐42.466 14,2%

Matrícules Master 648.068 336.835 311.233 39,8%

Prestació serveis acadèmics 313.762 316.573 ‐2.811 19,3%

Prestació serveis empreses i convenis  122.765 190.314 ‐67.549 7,5%

Prestació serveis EPEL Tecnocampus 278.385 217.417 60.968 17,1%

Prestació serveis INCUBADORA  34.655 16.935 17.720 2,1%

TOTAL ALTRES INGRESSOS SERVEIS 1.629.610 1.352.513 277.097 100%

TOTAL PRESTACIÓ SERVEIS 18.643.186 17.729.558 913.628



dels ingressos de lloguer, sense incloure les bonificacions extraordinàries del 40% de les tarifes 
aplicades per l’EPEL en els mesos d’abril i maig com a actuacions de suport empresarial per la crisi 
de COVID 19. L’EPEL ha enregistrat també la repercussió del cost del nou servei de 
comercialització d’espais i infraestructures per import total de 50.000 €.  
 
En l’exercici 2019 els ingressos en concepte de prestació de serveis a EPEL Tecnocampus inclou la 
gestió del Parc Tecnocampus, per import de 217.417 €, que la Fundació realitza amb personal propi 
a favor de l’EPEL Parc Tecnocampus, donat que aquesta entitat no disposa de personal. Es calcula 
d’acord amb el 10% dels ingressos de lloguer. L’EPEL ha enregistrat també la repercussió del cost 
del nou servei de comercialització d’espais i infraestructures per import total de 12.833 €, que la 
Fundació ha enregistrat a l’exercici següent. 
 

 
 
16.6. Altres ingressos d’explotació de la FUNDACIÓ 
 

 
 
16.7.  Subvencions a l’explotació 

 
En l’exercici 2020 i 2019 precedent les subvencions incloses en l’epígraf del Compte de Pèrdues i 
Guanys és el següent:  
 

INGRESSOS PROMOCIONS

I  PATROCINADORS

Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ *

%

total despesa

Beques Masters 1.000,00 3.000,00 ‐2.000,00 0,5%

Beques esportistes  9.750,00 12.375,00 ‐2.625,00 4,9%

Beques internacionals On the Move 10.000,00 10.000,00 0,00 5,1%

Altres patrocinadors 99.650,00 76.520,00 23.130,00 50,4%

Aportació beques COVID (Ajuntament)  67.400,79 67.400,79 34,1%

Aportació beques TALENT (UPF) 9.920,00 9.920,00 5,0%

Captació per activitats  0,00 1.227,21 ‐1.227,21 0,0%

TOTAL INGRESSOS PROMOCIONS PATROC 197.720,79 103.122,21 94.598,58 100,00%

ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ 
Exercici

2020

Exercici

2019
VARIACIÓ *

%

total despesa

Cànon tutela acadèmica UPF 1.281.581,48 1.263.411,89 18.169,59 63,1%

Cànon tutela acadèmica UPC 0,00 4.908,39 ‐4.908,39 0,2%

Convenis cooperació educativa UPC 14.100,00 ‐14.100,00 0,7%

Gestió prestecs matricula  0,00 0,00 0,00 0,0%

Compensació exempcions, bonif. matricu 329.289,77 319.937,24 9.352,53 16,0%

Reintegre ajuts matrícula per beques TCM 48.380,74 48.167,65 213,09 2,4%

Serveis acadèmics SIGMA 173.800,00 174.000,00 ‐200,00 8,7%

Ingressos per altres serveis academics  51.763,25 27.850,27 23.912,98 1,4%

Quota matrícula Associació d'Alumnes  16.770,00 16.730,00 40,00 0,8%

Lloguer d'espais i equipaments  71.629,63 66.286,13 5.343,50 3,3%

Ingressos Convenis Cooperació Educativa  19.600,00 14.100,00 5.500,00 0,7%

Ingressos serveis diversos 6.150,08 51.914,18 ‐45.764,10 2,6%

TOTAL ALTRES INGRESSOS D'EXPLOTACIÓ  1.998.964,95 2.001.405,75 ‐2.440,80 100%
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Entitat Projecte

Import

2020

Import

2019

ACCIÓ 66.062,99

Health accelerator

Assessorament expert a Startups 39.936,62

Suport internacionalització de l'empresa 26.126,37

Ajuntament Mataró 242.581,04 111.440,50

Aportació anual 226.010,00 93.592,00

Aportació Hackaton 3.000,00 3.000,00

Projecte CCU 13.571,04 14.848,50

Asepeyo 0,00 827,49

Incentiu prevenció sinistralitat laboral 7.392,36

Prov baixa bonus 2016 ‐6.564,87

Consorci Tractament Residus 40.000,00 0,00

Càtedra Economia Circular 40.000,00

Diputació de Barcelona 264.484,38 396.106,48

CLSE 105.599,16 112.350,00

CLSE Extraordinari 17.672,97

Cooperatextil 8.053,84

PECT TEXTIL 29.518,32 28.250,82

Dones empresàries i emprenedores 5.000,00 5.000,00

Economia circular 5.520,00

Entre Teles 2019 2.500,00

Especialització vertical: Kenko i reimagine textil 15.587,21 79.788,89

Fent créixer la igualtat 1.452,00

Impuls i difusió Economia Social a Mataró i Maresme 7.245,00 7.010,10

Proj Singular GoGlobal 32.778,81 51.821,19

Proj Singular. ADN Emprenedor 67.200,00

Recull 2.833,20 3.751,20

Reempresa 14.370,00 31.030,00

TCM Salut 15.587,20

TecnoGirl 3.266,67 7.404,28

Erasmus 93.865,82 120.778,14

Erasmus 63.807,70 108.768,26

I‐Box 15.113,12 6.609,88

STTeMM 14.945,00 5.400,00

Fundación BBVA 5.996,97 817,48

Beca Leonardo 2019 5.996,97 817,48

Fundación ONCE 0,00 15.857,02

Becas oportunidad al talento 15.857,02

Generalitat de Catalunya 148.789,60 96.355,16

Aracoop ‐ Assignatura ‐1.508,98

Aracoop ‐ Postgrau 38.680,80 35.362,50

Catalunya Emprèn 40.000,00

Memorial democràtica: Històries del Punt 6.000,00

Ateneu Cooperatiu del Maresme 340,54

Assetjament sexual 3.000,00

Fomentem la igualtat laboral entre dones i homes 4.462,50

Stop Residus al TCM 3.269,11

PECT TEXTIL 59.036,65 56.501,64

Ministerio Economia, Industria y Competitividad 817,93 8.421,89

Biometrica 2009 ‐294,19

Biometrica 2016‐2019 7.147,83

Estudi: "El verdadero precio de la vivienda" 817,93 1.568,25

Tresoreria Seguretat Social 11.552,33 12.502,12

Bonificacions seguretat social 11.552,33 12.502,12

Universitat Pompeu Fabra 8.521,00 0,00

Demola 8.521,00

University of Aveiro 24.129,32 0,00

THEI 2.0 24.129,32

Urban Innovation Accions 28.543,72 18.340,45

Yes we rent 28.543,72 18.340,45

TOTAL 935.345,10 781.446,73



Les subvencions a l’explotació s’enregistren d’acord amb el criteri de reconeixement comptable de 
meritació en el període a que es refereixen els comptes anuals, establint una correlació amb les 
despeses que financen, també meritades en el mateix període dels comptes anuals. (veure nota 
4.5.2) 
 
En l’exercici 2020 l’entitat enregistra l’aportació de l’Ajuntament de Mataró per import de 226.010 € 
d’acord amb el pacte IV.2 del contracte programa que estableix que com a contraprestació als serveis 
desenvolupats per la Fundació Tecnocampus l’Ajuntament li garanteix el seu sosteniment econòmic– 
patrimonial a traves dels mecanismes de finançament que s’arbitren en les condicions establertes pel 
contracte programa i amb les previsions contingudes al Pressupost Municipal. En l’exercici 2019 
l’aportació de l’Ajuntament va ser per import total de 93.592 €.  
 
Les subvencions de la Diputació de Barcelona corresponen al catàleg de serveis de l’exercici en el 
qual l’adjudicació correspon a l’Ajuntament de Mataró i l’execució a la Fundació Tecnocampus com a 
ens instrumental.  
 
16.8.  Resultat financer 
 
La composició d’aquest epígraf del Compte de Pèrdues i Guanys dels exercicis 2020 i 2019 és el 
següent:  
 

 
 
 
16.9.  Desviacions entre el pla d’actuacions del pressupost i l’execució.  
 
Per l’exercici 2020 es detallen les desviacions més significatives que s’han produït entre les quantitats 
previstes en el pla d’actuació del pressupost anual i les efectivament executades, corresponen al 
següent detall:   
 

RESULTAT FINANCER
Exercici

2020

Exercici

2019

Ingressos financers 1,62 100,98

Ajut de caixa EPEL Parc Tecnocampus 1.493,10 2.437,78

TOTAL Ingressos financers  1.494,72 2.538,76

Interessos deutes amb entitats credit ‐21.570,57 ‐15.536,51

Interessos altres despeses financeres 50,48 ‐641,85

TOTAL Despeses financeres   ‐21.520,09 ‐16.178,36

TOTAL RESULTAT FINANCER ‐20.025,37 ‐13.639,60
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En relació a l’exercici 2019 precedent el detall de les desviacions va ser el següent:  
 
 

Concepte
Pressupost 

Des 2020
Execució 
Des 2020

Desviació % Desv

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 19.276.552 18.643.186 -633.367 -3,3%

      Prestació de serveis 19.276.552 18.643.186 -633.367 -3,3%

      Matrícula formació reglada 16.927.729 17.013.577 85.847 0,5%

      Matrícules formació continua 674.912 231.975 -442.937 -65,6%

      Matrícules màster 649.535 648.068 -1.467 -0,2%

      Serveis a empreses 689.158 435.805 -253.353 -36,8%

      Altres 335.219 313.762 -21.457 -6,4%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 3.431.675 2.906.021 -525.654 -15,3%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 1.870.451 1.998.965 128.514 6,9%

      Subvencions d'explotació 1.561.224 907.056 -654.168 -41,9%

   DESPESES PERSONAL -13.330.280 -12.681.785 648.495 -4,9%

      Sous i salaris -9.978.341 -9.452.029 526.311 -5,3%

      Seguretat social -3.069.950 -2.874.764 195.186 -6,4%

      Altres despeses socials -281.990 -354.992 -73.002 25,9%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -8.996.649 -8.532.342 464.307 -5,2%

      Serveis exteriors -7.501.677 -6.884.196 617.482 -8,2%

      Tributs -72.703 -66.567 6.136 -8,4%

      Ajuts concedits -1.271.228 -1.295.534 -24.306 1,9%

      Pèrdues, deteriorament i var. prov. -151.041 -286.045 -135.004 89,4%

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 24.356 34.834 10.478 43,0%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -573.286 -535.743 37.543 -6,5%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -167.632 -165.830 1.803 -1,1%

   INGRESSOS FINANCERS 2.580 1.495 -1.085 -42,1%

   DESPESES FINANCERES -31.021 -21.520 9.501 -30,6%

RESULTAT FINANCER -28.441 -20.025 8.415 -29,6%

RESULTAT DE L'EXERCICI -196.073 -185.855 10.218 -5,2%

      Subvenció Ajuntament 196.073 226.010 29.937

RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament 0 40.155 40.155



 
 
 

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS 
FUNDACIONALS 

 
 
17.1.  Destinació a finalitats fundacionals del percentatge legalment establert 
 
D’acord amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, la FUNDACIÓ 
ha de destinar almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtingui al 
compliment de les finalitats fundacionals. 
 
La FUNDACIÓ destina la totalitat de les rendes obtingudes al compliment de les seves finalitats 
estatutàries. 

Concepte
Pressupost 

Des 2019
Execució 
Des 2019

Desviació % Desv

   IMPORT NET XIFRA NEGOCIS 17.645.006 17.729.558 84.552 0,5%

      Prestació de serveis 17.645.006 17.729.558 84.552 0,5%

      Matrícula formació reglada 16.222.741 16.377.045 154.304 1,0%

      Matrícules formació continua 363.224 274.441 -88.783 -24,4%

      Matrícules màster 288.822 336.835 48.013 16,6%

      Serveis a empreses 440.816 407.730 -33.086 -7,5%

      Altres 329.403 333.508 4.104 1,2%

   ALTRES INGRESSOS EXPLOTACIÓ 2.760.208 2.792.383 32.174 1,2%

      Ingressos accessoris i gestió corrent 1.902.352 2.001.406 99.054 5,2%

      Subvencions d'explotació 857.856 790.977 -66.879 -7,8%

   DESPESES PERSONAL -11.837.037 -11.776.410 60.627 -0,5%

      Sous i salaris -9.066.698 -8.836.793 229.906 -2,5%

      Seguretat social -2.643.062 -2.730.917 -87.855 3,3%

      Altres despeses socials -127.276 -208.701 -81.425 64,0%

   ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ -8.177.018 -8.366.634 -189.616 2,3%

      Serveis exteriors -6.646.090 -6.768.880 -122.790 1,8%

      Tributs -67.526 -55.975 11.551 -17,1%

      Ajuts concedits -1.315.143 -1.359.090 -43.947 3,3%

      Pèrdues, deteriorament i var. prov. -148.259 -182.689 -34.429 23,2%

   DETERIOR I RTAT PER ALIENACIONS D'IMMOB -2.985 -2.985

   SUBVENCIONS DE CAPITAL INCORPORADES 33.319 38.978 5.659 17,0%

   AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT -527.342 -493.028 34.315 -6,5%

RESULTAT D'EXPLOTACIÓ -102.864 -78.137 24.727 -24,0%

   INGRESSOS FINANCERS 25.050 2.539 -22.511 -89,9%

      De participacions en instruments de patrimoni 25.000 2.438 -22.562 -90,2%

      De valors negociables i altres instr. financ 50 101 51 102,0%

   DESPESES FINANCERES -15.778 -16.178 -401 2,5%

      Per deutes amb tercers -15.778 -16.178 -401 2,5%

RESULTAT FINANCER 9.272 -13.640 -22.912 -247,1%

RESULTAT DE L'EXERCICI -93.592 -91.777 1.815 -1,9%

      Subvenció Ajuntament 93.592 93.592

RESULTAT DE L'EXERCICI amb Ajuntament 0 1.815 1.815
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Aquesta memòria econòmica s'elabora en compliment dels articles 3.10è de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, i 
3.1 del seu Reglament, aprovat pel Reial Decret 1.270/2003, de 10 d'octubre. 
 

 

 

 

 

1.  Identificació de les rendes exemptes  i no exemptes de l'Impost sobre Societats assenyalant 

l'article de la Llei 49/2002 que empara l'exempció. 

Les rendes i explotacions econòmiques exemptes i no exemptes de tributació de l'Impost sobre 
Societats, classificades per activitats son les següents:  
 
Rendes exemptes 
Respecte a les rendes exemptes cal efectuar les següents consideracions: 
 

- Les subvencions rebudes per a finançar les activitats de formació i promoció de noves 
tecnologies de la FUNDACIÓ han estat destinades íntegrament a la seva finalitat. 

 
- La FUNDACIÓ no ha rebut donatius.  

 
- Conforme l'article 7.11è de la Llei, a l’any 2020 les rendes derivades de les explotacions 

econòmiques, que s’exposen a la nota 21, es troben exemptes de tributació:   
 

 

 

RECURSOS APLICATS 

A LES FINALITATS FUNDACIONALS

A. Ingressos meritats a l'exercici (totalitat)   21.811.545,71 20.657.049,95

TOTAL INGRESSOS 21.811.545,71 20.657.049,95

B. Despeses d'estructura necessàries ‐5.587.193,63 ‐5.214.702,93

Despeses Corporació 

C. INGRESSOS NETS DE L'ACTIVITAT (A+B) 16.224.352,08 15.442.347,02

70 % Ingressos nets ( C)  11.357.046,46 10.809.642,91

D. DESPESES APLICACIÓ FUNDACIONAL EXECUTADA  ‐16.184.197,04 ‐15.440.531,84

Despeses Acadèmia  ‐12.852.720,88 ‐12.165.642,69

Despeses Campus  ‐2.193.559,22 ‐2.318.304,95

Despeses Parc  ‐1.137.916,94 ‐956.584,20

E. EXCÉS D'APLICACIÓ  ‐4.827.150,58 ‐4.630.888,93

2020 2019

Exercici INGRESSOS
DESPESES 

ESTRUCTURA

Ingressos 

Nets

Aplicació 

70%

Import 

aplicat
% 2016 2017 2018 2019 2020

IMPORT 

PENDENT

2016 15.802.819 ‐2.673.658 13.129.161 9.190.413 13.115.146 142,7%

2017 17.616.326 ‐2.775.077 14.841.249 10.388.874 14.831.734 142,8%

2018 19.222.446 ‐2.937.574 16.284.872 11.399.410 16.283.229 142,8%

2019 20.657.050 ‐5.214.703 15.442.347 10.809.643 15.440.532 142,8%

2020 21.811.546 ‐5.588.278 16.223.267 11.356.287 16.183.112 142,5%

IMPORT % IMPORT %

Rendes d'explotació de l'activitat fundacional Universitària 20.801.066 95,37% 19.863.993 96,16%

Rendes d'explotació de l'activitat fundaciónal Parc Cientific i Innovació  1.010.480 4,63% 793.057 3,84%

TOTAL INGRESSOS FINALITATS FUNDACIONALS 21.811.546 100,00% 20.657.050 100,00%

FINALITATS FUNDACIONALS 
2020 2019



2 Identificació dels ingressos, despeses i inversions corresponents als  projectes o activitats 

realitzades per la FUNDACIÓ en compliment de les seves finalitats estatutàries. 

 
Els ingressos, despeses i inversions es realitzen amb l’objectiu d’assolir les finalitats estatutàries i 
s’estructuren en els següents quatre àmbits de segments de negoci:  
 

- ACADÈMIA. Inclou l’actuació dels tres centres universitaris del Tecnocampus (Escola 
Superior Politècnica, Escola Superior d’Empres i Escola Superior de Salut) en docència 
reglada, recerca, formació permanent de màster i postgrau i transferència de coneixement.  

 
- CAMPUS. Integra la gestió de l’oferta de serveis per a la comunitat universitària. Inclou les 

unitats transversals de serveis universitaris corresponents a la gestió acadèmica, biblioteca 
(CRAI), relacions internacionals, carreres professionals, SQAI i UACU. 

 
- PARC. L’àmbit Parc està enfocat d’una banda als serveis a empreses i emprenedors del Parc 

i d’altra banda al conjunt del teixit productiu del territori. Inclou serveis de suport a 
l’emprenedor i serveis a empreses, relatius a preincubació, centre de creació d’empreses, 
incubadora d’empreses, serveis de finançament, allotjament empresarial, serveis 
d’acceleració i finançament i centre de congressos.  

 
- CORPORACIÓ. Aplica l’estratègia i el mandat del Patronat a partir dels plans operatius 

eficients i eficaços. Integra la Direcció General de la Fundació i els equips de serveis generals 
relatius a infraestructures, Màrqueting i Comunicació, Administració i Finances, Gestió de 
Persones i Secretaria.  

 
Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ desglossades per segments de negoci, es presenten en 
l’apartat 21: informació segmentada.  
 
Els ingressos i les despeses s'imputen comptablement atenent a les activitats i prestacions de serveis 
a les que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes de pèrdues i guanys 
degudament desglossats, i conseqüentment, determinar la base imposable de l'Impost sobre societats 
corresponent tant a les operacions exemptes com a les no exemptes. 
 
3 Especificació i forma de càlcul de les rendes i ingressos a que es refereix l'article 3.2 de la 

Llei 49/2002. 

 
Els ingressos i despeses de la FUNDACIÓ s'imputen comptablement atenent a les activitats i 
prestacions de serveis a les que es troben directament vinculats, la qual cosa permet obtenir comptes 
de pèrdues i guanys degudament desglossats, i conseqüentment, determinar la base imposable de 
l'Impost sobre societats corresponent tant a les operacions exemptes com a les no exemptes. El càlcul 
s’exposa en l’apartat 1 d’aquesta nota. 
 
D'acord amb els articles 333-2 de la Llei 4/2008, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, i 3.2 de 
la Llei 49/2002 de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, la FUNDACIÓ ha de destinar 
almenys el 70% de les rendes i altres ingressos nets anuals al compliment de les finalitats 
fundacionals. 
 
La FUNDACIÓ destina la totalitat de les rendes que obté al compliment de les seves finalitats. 
 
4 Retribucions dineràries o en espècie satisfetes per la FUNDACIÓ als seus patrons 

representants o membres de l'òrgan de govern 

En l’exercici 2020 no s'han efectuat reintegraments de despeses incorregudes per membres del 
Patronat de la FUNDACIÓ.  
 
Els membres del Patronat no han estat remunerats per l'exercici del seu càrrec, atès que l'article 19 
dels Estatuts de la FUNDACIÓ estableix que els Patrons exerceixen el seu càrrec de forma gratuïta. 
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5 Percentatge de participació que posseeix la FUNDACIÓ en societats mercantils 

La FUNDACIÓ no participa en el capital social de cap societat mercantil. 

 

6 Retribucions percebudes pels administradors que representen a la FUNDACIÓ en les 

societats mercantils en què aquesta participa 

En l’exercici 2020 no s'han acreditat retribucions per aquest concepte. 

 

7 Convenis de col·laboració empresarial i en activitats d'interès general subscrits per l'entitat 

En l’exercici 2020 la FUNDACIÓ ha formalitzat els següents convenis d'aquesta naturalesa. 

 

 

8 Indicació de les activitats prioritàries de mecenatge que desenvolupa l'entitat  

La FUNDACIÓ no desenvolupa activitats qualificades com a prioritàries de mecenatge. 

 

9 Previsió estatutària 

D'acord amb l'article 45 dels seus Estatuts, en cas d'extinció, els béns que integrin el patrimoni de la 
FUNDACIÓ seran destinats a favor d'una entitat pública o privada sense ànim de lucre i amb finalitats 
semblants, que designin els Patrons dintre de l'àmbit territorial català i a les que sigui aplicable el règim 
fiscal establert al Títol II de la Llei 49/2002. 
 
D'aquesta manera es compleix el requeriment exigit en l'article 3.6è de la Llei 49/2002, que determina 
que en cas de dissolució, el patrimoni de les entitats que optin per gaudir dels beneficis fiscals 
previstos en la Llei. 
 

18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT  

No s’han esdevingut fets rellevants entre el 31 de desembre de 2020 i la data de formulació dels 
comptes anuals.  
 
No es preveu que la situació del COVID 19 tingui efectes significatius respecte a les previsions del 
pressupost de l’exercici 2021 i la seva execució.   
 

 

CONVENIS DE COL.LABORACIÓ. Art. 25 Llei 49/2002

ACTIVITATS D'INTERÉS GENERAL IMPORT 

Patrocini SomHackaton 2.400

Patrocini Beca Fecunmed millor expedient 1.000

Patrocini Premis Cre@tic 11.400

Patrocini Càtedra Economia Circular 65.000

Patrocini Càtedra Economia Social 6.250

Patrocini beca Grau Infermeria 2.000

Patrocini Grau Infermeria 7.200

Patrocini beques Grau Turisme 4.000

Patrocini Beques Màsters 1.000

Patrocini Beques Esportistes 9.750

Patrocini Beques Movilitat (On The Move) 9.999

Patrocini actes Fundació 400



19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES  

Als efectes de la classificació d’entitats vinculades establerta per la Llei 21/2014, de 29 de desembre, 
del protectorat de les Fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat 
pública, els membres de l’Ajuntament de Mataró que formen part del Patronat superen el 30% segons 
els criteris establerts per l’article 312-9.3 del Codi Civil de Catalunya.  
 

 

 

SUBVENCIONS REBUDES I INGRESSOS 2020 2019

Aportació  226.010,00 93.592,00

Projecte CCU  13.571,04 14.848,50

Aportació Covid 111.632,46

Projecte GAVIUS

Diputació Projectes 2016

Diputació Projecte CLSE 2017

Diputació Projecte CLSE 2018

Diputació Projecte CLSE 2019 112.350,00

Diputació Projecte CLSE 2020 + extraord 123.272,13

Diputació Projecte ADN Emprenedor 67.200,00

Diputació Projecte Especialització vertical 31.174,41 79.788,89

Diputació Projecte GoGlobal 32.778,81 51.821,19

Diputació Cooperatextil 8.053,84

Diputació Projecte Economia Circular 5.520,00

Diputació Reempresa 14.370,00

Diputació: Projecte Innovació Polígons

Diputació Projecte Districte Tecnocampus 

Diputació Projecte difusió economia social 7.245,00 7.010,10

Diputació PECT Textil 29.518,32 28.250,82

Diputació Projectes Recull 2.833,20 3.751,20

Diputació Projecte Entre Teles 2.500,00

Mapa Estratègic i Soroll 9.680,00

Cursos Projecte Social Neet 6.142,50

Conveni Hackaton 3.000,00 3.000,00

Deteriorament deutor subrogació prestec EUM ‐176.460,38 ‐91.772,06

DESPESES 2020 2019

Imposts s/ vehicles 

Instal.lacions esportives  3.197,48 2.578,74

Conveni col.lab. Santes 1.500,00

Taxes i certificats obres 1.502,88

Interessos ‐215,32 469,68

Llicència ambiental 

TRANSACCIONS VINCULADES. Ajuntament de Mataró 
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Com a conseqüència de les operacions realitzades durant l’exercici 2020 i 2019 existeixen els 
saldos amb l’Ajuntament de Mataró i entitats dependents que es detallen a continuació:  

SUBVENCIONS REBUDES I INGRESSOS 2020 2019

Ajut de caixa 2.800.000,00 4.600.000,00

Inversió financera C/T 1.175.391,00 634.362,70

Inversió financera LL/T 831.122,50 1.435.483,50

Liquidació interessos Ajut de Caixa 1.493,10 2.437,78

Mediació dels serveis de vigilància 12.352,76

Servei de gestió del Parc Tecnocampus  323.206,13 263.073,99

DESPESES 2020 2019

Lloguer equipaments 96.125,72 229.567,79

Lloguer espais 919.752,29 896.518,62

Aparcament  11.980,76 19.798,61

Suministraments i vigilància 265.207,50 292.462,47

Altres   35.677,00 42.367,70

Factura pendent exercicis anteriors

DESPESES 2020 2019

Lloguer traster  0,00 0,00

Lloguer TCM6 337.252,93 306.500,87

DESPESES 2020 2019

Subministraments   18.706,37 12.943,62

DESPESES 2020 2019

Subministraments   14.758,65 26.979,15

SUBVENCONS REBUDES I INGRESSOS 2020 2019

Lloguer espais i aparcament 48.127,17 47.499,28

Mediació subministraments 4.365,81 4.803,05

DESPESES 2020 2019

Edició vídeos i publicitat 58.717,67 48.705,67

TRANSACCIONS VINCULADES. EPEL Parc Tecnocampus 

TRANSACCIONS VINCULADES. PUMSA 

TRANSACCIONS VINCULADES. AIGÜES DE MATARÓ S.A. 

TRANSACCIONS VINCULADES. MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE SA

TRANSACCIONS VINCULADES. MATARÓ AUDIOVISUAL E.P.E



 

La FUNDACIÓ en els exercicis 2020 i 2019 no ha satisfet cap pagament en concepte de retribució, 
sous, assegurances de vida ni indemnitzacions amb els membres del Patronat de l’Ajuntament de 
Mataró.  
 

20. ALTRA INFORMACIÓ 
 

20.1. Persones ocupades de la FUNDACIÓ  
 

El número de personal ocupat per la Fundació a l’exercici 2020 i 2019, distribuït per categories i sexe, és  
el següent: 
 

 
 
20.2.  Components de l’òrgan de govern  

 
La composició dels Membres del Patronat a 31 de desembre de 2020, amb els nomenaments inscrits 
al Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, ha estat la 
següent:  
 

1. President Ajuntament de Mataró: Sr. David Bote Paz 

ACTIU CORRENT Saldo 2020 Saldo 2019

Ajuntament Mataró. Serveis 6.142,50 9.680,00

Ajuntament Mataró. Aportació i projectes 959.609,61 484.567,51

Ajuntament Mataró. Subrogació préstec EUM  0,00 176.460,38

Parc Tecnocampus Mataró. Serveis  249.878,50 264.075,47

Parc Tecnocampus Mataró. Ajut de caixa 2.800.000,00 4.600.000,00

Parc Tecnocampus Mataró. Inv.Fin. C/T. 1.175.391,00 634.362,70

Parc Tecnocampus Mataró. Inv. Fin. LL/T. 831.122,50 1.435.483,50

Mataró Audiovisual EPE 13.759,43 12.641,25

PASSIU CORRENT Saldo 2020 Saldo 2019

Ajuntament Mataró 3.138,46 469,68

Parc Tecnocampus Mataró 184.398,80 185.254,22

Mataró Energia Sostenible  0,00 ‐30,02

Mataró Audiovisual EPE 16.845,62 3.657,83

SALDOS VINCULADES. Ajuntament i entitats dependents

DONES HOMES  TOTAL  DONES HOMES  TOTAL 

Directius i comandaments  4 6 10 6 4 10

Tècnics Superiors 28 12 40 25 10 35

Tècnics  22 7 29 18 9 27

Oficials  19 3 22 15 4 19

Interins 0 1 1 3 2 5

TOTAL PERSONAL ADMÓ I SERVEIS 73 29 102 67 29 96

Professor permanent 45 64 109 41 60 101

Professor associat  55 57 112 53 61 114

TOTAL PERSONAL DOCENT  100 121 221 94 121 215

TOTAL PERSONAL OCUPAT 173 150 323 161 150 311

Nombre mig persones ocupades  241 211

PERSONAL OCUPAT 
20192020
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2. Vicepresidenta Local (Grup Mpal. PSC-PM): Alícia Romero Llano 
3. Vicepresidenta Comarcal (Consell Comarcal del Maresme): Sra. Laura Martínez Portell 
4. Vocal Grup Mpal. PSC-PM: Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito 
5. Vocal Grup Mpal PSC-PM: Sr. José Manuel López González 
6. Vocal Grup Mpal. PSC-PM: Sra. Anna Caballero Torres 
7. Vocal Grup Mpal. ERC: Sr. Francesc Teixidó i Pont 
8. Vocal Grup Mpal. ERC: Carles Porta Torres  
9. Vocal Grup Mpal. Junts per Mataró: Sra. Dolors Guillén Mena 
10. Vocal Grup Mpal. en Comú Podem: Sr. Sergi Morales Díaz 
11. Vocal Grup Mpal. C’s: Sr. Francisco Javier García Gerpe 
12. Vocal EPEL Prac Tecnocampus Mataró: Sra. Noelia Rodríguez Clavellina 
13. Vocal UGT: Sr. Lluís Torrents Díaz 
14. Vocal CCOO: Sr. Gonzalo Plata Giménez 
15. Vocal FAGEM: Sra. Roser Moré i Roy 
16. Vocal GENTIC: Sr. Albert Cortada Manchado 
17. Vocal Fundació Iluro: Sr. Jordi Surinyach Romans 
18. Vocal Fundació Eurecat: Sr. Jaume Ferrús Estopà 
19. Vocal PIMEC : Sr. Joan Pera Gallemí  
20. Vocal : Sr. Ramon Cunillera Grañó 
21. Vocal UPF: Sr. Carles Ramió Matas 
22. Vocal President del Senat: Sr. Joaquim Esperalba Iglesias 
23. Vocal Vicepresident 1r del Senat: Sr. Andreu Comajuncosas Fortuño 
24. Vocal Vicepresident 2n del Senat: Sr. Antoni Aguilar Vidal 

 
20.3. Autoritzacions del Protectorat de Fundacions.  
 
En l’any 2020 no s’ha dut a terme cap operació que hagi requerit d’autorització del Protectorat, ni 
tampoc existeixen operacions d’aquesta mena procedents d’exercicis anteriors.  
 
Per altra banda, sí que s’han pres acords dels quals, per tal d’acreditar la necessitat i prevalença dels 
interessos de la Fundació sobre els particulars del patró amb el que es contracta, s’ha cursat al 
Protectorat de Fundacions l’escaient declaració responsable: 
 

Data acord Patronat Acords subjectes a declaració de responsable 

08/06/2020 

Contractació d’un ajut de Caixa a l’Ajuntament de Mataró Mataró amb una durada 
de tres mesos (de juliol a setembre de 2020), per import total màxim d’3.000.000€ 
a l’objecte de cobrir necessitats transitòries de tresoreria produïdes amb motiu de 
l’estat d’alarma, que va afectar amb l’ajornament del calendari de matrícula dels 
estudis universitaris de Graus del curs 2020/21. 
Es faculta al Director General de la Fundació perquè, en nom i representació de la 
mateixa,  sol∙liciti  a  l’Ajuntament  les  disposicions  necessàries  i  també  perquè 
autoritzi el retorn de l’import disposat. 

08/06/2020 

Sol∙licitud a  la UPF de  la prestació dels serveis de gestió de  la docència d’àmbit 
informàtic, mitjançant  el  software  de  gestió  acadèmica  SIGMA  ACADEMIC  i  la 
plataforma OPEN  ANALYTICS  en modalitat  de  software  as  a  service  (SaaS).  Es 
justifica  la prevalença dels  interessos de  la Fundació  sobre els particulars de  la 
Universitat Pompeu Fabra perquè, d’una banda, el servei prestat per SIGMA és 
imprescindible  per  poder  interoperar  amb  la  universitat  adscrivent  en  la 
transmissió de dades acadèmiques  i, per altra banda,  la Fundació obté un preu 
equivalent a les tarifes dels serveis que SIGMA AIE presta a la UPF, qui centralitzarà 
les necessitats de la Fundació; o sigui, que la UPF no obté cap rendiment econòmic 
directe ni indirecte amb la formalització d’aquesta operació.  



Es delega en  la Presidència de  la Fundació perquè, en nom  i representació de  la 
mateixa, formalitzi l’acord amb la UPF. 

18/11/2020 

Signatura d’un conveni de col∙laboració amb la Universitat Pompeu Fabra i altres 
entitats per a la coparticipació de la Fundació Tecnocampus en l’organització de la 
26a edició del congrés MINIPUT, única mostra en tot l’estat dedicada a la “televisió 
de qualitat” on es realitzen una sèrie de projeccions i debats amb els responsables 
dels  programes  de  la  televisió més  innovadors,  provocadors,  educatius  i  amb 
vocació  de  servei  públic,  en  la  línia  i  filosofia  de  l’INPUT  (International  Public 
Television). El congrés és d’interès per als estudis universitaris de Grau en Mitjans 
Audiovisuals  del  Tecnocampus.  La  col∙laboració  comporta  a  la  fundació  una 
aportació a les despeses d’organització per import de 2.000€, el dret a assistir‐hi i 
préstec de material videogràfic. 
Es faculta al director general de la Fundació perquè, en nom i representació de la 
mateixa, formalitzi el conveni.

22/12/2020 

Atorgament d’un ajut de Caixa a l’EPE Parc Tecnocampus Mataró per a l’any 2021, 
per  import  total  màxim  de  3.000.000€  a  l’objecte  de  cobrir  les  necessitats 
transitòries de tresoreria  
Es faculta al Director General de la Fundació perquè, en nom i representació de la 
mateixa,  formalitzi  el  contracte  marc  i  al  president  per  tal  que  aprovi  les 
disposicions necessàries sol∙licitades per  l’EPEL, durant  l’any 2021 en el marc de 
l’esmentat contracte.

22/12/2020 

Contractació d’un ajut de Caixa a l’Ajuntament de Mataró Mataró per a l’any 2021, 
per  import  total  màxim  d’1.000.000€  a  l’objecte  de  cobrir  les  necessitats 
transitòries de tresoreria  
Es faculta al Director General de la Fundació perquè, en nom i representació de la 
mateixa,  sol∙liciti  a  l’Ajuntament  les  disposicions  necessàries  i  també  perquè 
autoritzi el retorn de l’import disposat. 

22/12/2020 

Signatura d’un contracte d'arrendament d’espais amb Aigües de Mataró, S.A., (229 
m2  de  l’edifici  TubVerd)  per  ubicar‐hi  la  Càtedra  d’Economia  Circular  i 
Sostenibilitat de Tecnocampus.  
La necessitat d’aquest arrendament està vinculada a que  l’equip de  la càtedra, 
format  per  tres  treballadors  i  dos  estudiants  en  beca  de  col∙laboració,  amb 
aportacions  puntuals  de  professorat  dels  centres  universitaris  pel 
desenvolupament de projectes, necessita d’una ubicació en un espai conjunt, tota 
vegada que la seva localització a l’edifici del Tub Verd permet un posicionament 
únic en matèria de  circularitat, essent un espai de  generació d’energia  verda  i 
estant al costat de la planta del Consorci de residus. L’enclavament singularitza la 
Càtedra i permet iniciar programes vinculats a les instal∙lacions i la docència.  
  
La durada del contracte s’estendrà en 5 anys, prorrogable automàticament any a 
any i pel preu de 1.832,00€/mes (impostos exclosos). 
Es faculta al director general de la Fundació perquè, en nom i representació de la 
mateixa, formalitzi el contracte.

 
20.4. Retribució auditors  
 
L’import dels honoraris professionals meritats per l’auditor col·laborador de la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Mataró corresponents a l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2020, 
ascendeixen a 11.180 euros (VA exclòs). Els honoraris relatius al servei d’auditoria dels comptes 
anuals de l’exercici 2019 van ser de 11.180 euros (IVA exclòs).   
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20.5. Terminis de pagament proveïdors  
 

La Informació sobre el període mig de pagament a proveïdors es presenta en el quadre següent:   

 
 

21. INFORMACIÓ SEGMENTADA  
 
En relació amb la distribució d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici 2020 per 
categories d’activitats, és la següent:  

 
 
Per altra part, dita informació corresponent a l’exercici 2019 precedent, presentava els següents 
valors:  

 
 
Aquests comptes anuals han estat formulats el 30 de juny de 2021, dins del termini establert en l’article 
333-9 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya. 
 
   

 

 

 

El President del Patronat, 
Sr. David Bote Paz 

 El Secretari del Patronat, 
Sr. Pedro Alcántara-García Briones 

Signatura a la resta de les pàgines: el Secretari del Patronat 

PERIODE MIG DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 2020 2019

Dies Dies

Periode mig de pagaments a proveïdors (*) 31,98 27,96

Rati operacions pagades en l'exercici 43,40 40,77

Rati operacions pendents de pagament 20,55 15,15

Import (€)  Import (€) 

Total pagaments 3.805.575 4.414.205

Total pagaments pendents  540.300,89 527.567,00

(*) Imports pagats i pendents pagament a 31/12/2020

RESULTAT PER  CATEGORIA 

D'ACTIVITATS
Ingressos Despeses

RESULTAT 

2020

ACADÈMIA 20.467.966,48 ‐12.852.720,88 7.615.245,60

CAMPUS 212.664,15 ‐2.193.559,22 ‐1.980.895,07

PARC 1.010.480,14 ‐1.137.916,94 ‐127.436,80

TOTAL Unitats finalistes  21.691.110,77 ‐16.184.197,04 5.506.913,73

CORPORACIÓ 120.434,95 ‐5.587.193,63 ‐5.466.758,68

TOTAL RESULTAT PER CENTRES  21.811.545,72 ‐21.771.390,67 40.155,05

RESULTAT PER  CATEGORIA 

D'ACTIVITATS
Ingressos Despeses

RESULTAT 

2019

ACADÈMIA 19.385.746,55 ‐12.165.608,46 7.220.138,09

CAMPUS 300.813,39 ‐2.153.121,19 ‐1.852.307,80

PARC 793.056,82 ‐956.584,20 ‐163.527,38

TOTAL Unitats finalistes  20.479.616,76 ‐15.275.313,85 5.204.302,91

CORPORACIÓ 177.433,19 ‐5.379.920,92 ‐5.202.487,73

TOTAL RESULTAT PER CENTRES  20.657.049,95 ‐20.655.234,77 1.815,18
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