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 Nota 1 ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
La UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA va ésser constituïda amb data 
31 de juliol de 2003, mitjançant escriptura atorgada davant el Notari de Barcelona, D. Luis Sampietro 
Villacampa, i inscrita al registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 
1898. 
 
Va ésser qualificada com a fundació benèfica de tipus docent, cultural, fins científics i assistencials en 
virtut de resolució de la Consellera de Justícia i Interior de data 10 de novembre de 2003. 
 
La UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA neix com a Fundació Privada com a conseqüència 
del canvi, que respecte de la personalitat jurídica de les universitats privades, introdueix la nova 
legislació sobre universitats, “la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades” i de la Llei 
1/2003 de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, per la qual les universitats privades en compte 
de gaudir de personalitat jurídica pròpia d’una “universitat” com era fins a aquest moment, “gaudiran 
de personalitat jurídica pròpia adoptant qualsevol de les formes admeses en Dret”. 
 
La UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA va ésser reconeguda pel Parlament de Catalunya a 
la sessió celebrada en data 25 de setembre de 1997 i formalitzada posteriorment mitjançant la Llei 
11/1997 d’1 d’octubre, de Reconeixement de la Universitat Internacional de Catalunya (DOGC número 
2487 de 2 d’octubre), d’acord amb les disposicions de la Llei de Reforma Universitària, gaudint d’ençà 
de personalitat jurídica pròpia. 
 
El patronat de la fundació va aprovar la modificació dels Estatuts de la Fundació i Normes 
d’Organització i Funcionament de la Universitat, per a adaptar-los a la Llei 4/2008 del Llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones físiques i a la Llei Orgànica 4/2007, que modifica la Llei 
Orgànica 6/2001 d’Universitats, i posteriorment, una nova modificació per tal d’adequar-los a la llei 
7/2012, del 15 de juny, de modificació de la Llei 4/2008.  
 

a) Com Estatuts ambdues modificacions han estat aprovades pel protectorat de fundacions per 
resolució del director general de Dret i Entitat Jurídiques de data 21 d’octubre de 2011 i de 5 
d’agost de 2013, i inscrites al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. 
 

b) Com Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat van ser aprovades pel Govern de 
la Generalitat mitjançant Acord Gov/107/2011, de 5 de juliol (DOGC 5.916 de 8 de juliol de 2011) i  
l’Acord Gov/47/2014 de 25 de març (DOGC 6.591 de 27 de març de 2014). 

 
L’any 2014 els Estatuts i Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat van ser novament 
modificats i elevats a públic en escriptura atorgada davant del notari de Barcelona, senyor Luis 
Sampietro Villacampa el 31 de juliol de 2014, número 2.173 de protocol.  
 

a) Com Estatuts la modificació ha estat aprovada per la Generalitat de Catalunya, Direcció General 
de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia amb data 26 de setembre de 2014 i inscrits 
en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.  
 

b) Com Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat van ser aprovades pel Govern de 
la Generalitat mitjançant Acord Gov/28/2015, de 3 de març (DOGC 6824 de 5 de març de 2015). 

 
L’any 2016, els Estatuts i Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat van ser modificats i 
elevats a públic, per tal d’adaptar-los al nou organigrama organitzatiu de la Universitat, en escriptura 
atorgada davant el notari de Barcelona, el senyor Luis Sampietro Villacampa amb el número 1.891 del 
seu protocol de 5 d’octubre de 2016. La modificació va ser: 



UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 
FUNDACIÓ PRIVADA 

Memòria de l’exercici 2020 
(període 1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021) 

 

 
 

3 
 

 

a)   En tant que fundació, inscrita al Registre de fundacions per resolució del director general de dret 
i entitats jurídiques de data 18 de novembre de 2016. 
 

b)   En tant que universitat, aprovada per ACORD GOV/46/2017 d’11 d’abril publicat al DOGC 
número 7.350 de 13 d’abril de 2017 

 
L’any 2020, els Estatuts i Normes d’Organització i Funcionament de la Universitat van ser modificats, 
mitjançant acord pres pel patronat a la seva reunió del dia 14/07/2020 i elevats a públic en escriptura 
autoritzada pel notari de Barcelona el senyor. Luis Sampietro Villacampa amb el número 1.670 del seu 
protocol de 9 de novembre de 2020. Aquesta modificació d’estatuts fou inscrita en el Registre de 
Fundacions de la Generalitat de Catalunya en data 22 de desembre de 2020. 
 
Les activitats desenvolupades durant l’exercici han estat les contemplades en el objecte social exclusiu 
de la UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA, que és l’educació superior 
mitjançant la realització de les funcions següents: 
 

a) L’elaboració dels estatuts de la Fundació i normes d’organització i funcionament de la 
Universitat, així com la resta de normes de règim intern. 
 

b) L’elecció, designació i remoció dels corresponents òrgans de govern i representació. 
 

c) La creació d’estructures específiques que actuen com a suport de la investigació i de la 
docència. 
 

d) L’elaboració i preparació dels plans d’estudi i investigació i d’ensenyaments específics de 
formació al llarg de tota la vida. 
 

e) La selecció, formació i promoció del personal docent i investigador, i d’administració i serveis, 
així com la determinació de les condicions en què s’han de desenvolupar les seves activitats. 
 

f) L’admissió, règim de permanència i verificació de coneixements dels estudiants. 
 

g) L’expedició dels títols de caràcter oficial i validesa en tot el territori Nacional dels seus diplomes 
i títols propis. 
 

h) L’elaboració, aprovació i gestió dels seus pressupostos i d’administració dels seus béns. 
 

i) L’establiment i modificació de les seves relacions de llocs de treball. 
 

j) L’establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i desenvolupament dels seus 
fins institucional. 
 

k) Qualsevol altra competència necessària per a l’adequat compliment de les funcions de la 
Universitat al servei de la societat. 

 
S’adjunta en document annex, la Memòria de les activitats portades a terme al llarg de l’exercici. 
 
Els ajuts atorgats, per conceptes, han estat els següents: 
 

• Ajudes monetàries individuals:  
 

Beques, descomptes per al personal i als seus fills, per matrícules d’honor, pels antics 
alumnes, per a les famílies nombroses de categoria especial i descomptes entre institucions 
amb les que existeix conveni. 
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• Ajudes a entitats 
 

Els criteris aplicats per determinar els ajuts indicats, han estat els habituals per satisfer 
l’interès general i que incorporen les perspectives de gènere i de les dones en el seu 
atorgament. 

 
Durant l’exercici, s’ha realitzat les accions usuals per a promoure condicions d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes. 
 
La fundació està inscrita al Registre de Grups d’Interès de la Generalitat de Catalunya per resolució de 
24 de maig de 2017, amb l’assignació de l’identificador únic 2012. 
 
 

Nota 2 BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Els comptes anuals, formulats en model normal, comprenen el balanç, el compte de resultats, l’estat de 
canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la present memòria, el conjunt dels quals formen 
una unitat. 
 
Els comptes anuals que s’adjunten s’han preparat d’acord amb la Llei 4/2008, de 24 d’abril, i el Decret 
259/2008, de 23 de desembre, pel que s’aprova el Pla de Comptabilitat de les fundacions i les 
associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, i la “Llei 49/2002, de 23 de 
desembre”, de règim fiscal de les entitats sense ànim de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, amb 
l’objectiu de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat, així 
com la veracitat dels fluxos incorporats en l’estat de fluxos d’efectiu. 
 
1) Imatge fidel 

 

a) Els comptes anuals, expressats en euros, han estat formulats pel Patronat de la UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE CATALUNYA FUNDACIÓ PRIVADA, i s’han preparat a partir dels registres 
comptables de la Fundació, havent-se aplicat les disposicions legals vigents en matèria comptable, 
amb l’objecte de mostrar la imatge fidel. 
 

b) Per a la formulació dels comptes anuals, s’han tingut en consideració la totalitat dels principis 
i normes comptables d’aplicació obligatòria que tenen un efecte significatiu en els esmentats 
comptes anuals. No existeix cap principi comptable d’aplicació obligatòria que, tenint un efecte 
significatiu en l’elaboració dels comptes anuals, no hagi estat aplicat. 
 

c) L’aplicació de les disposicions legals és suficient per a mostrar la imatge fidel. No s’inclou 
informació complementària en la present memòria. 

 
2) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 
Per a la consecució de la imatge fidel dels comptes anuals, no ha estat necessària l’aplicació de 
cap principi comptable no obligatori, ja que el disposat per les normes d’obligat compliment en 
matèria comptable, ha estat suficient per a elaborar els comptes anuals. 
 

3) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 
 

Per l’elaboració dels comptes anuals adjunts, s’han utilitzat estimacions per valorar alguns dels 
actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que apareixen registrats en els esmentats 
comptes anuals. 
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Les estimacions més significatives realitzades afecten a: 
 

• La vida útil i l’avaluació de l’existència de deteriorament d’actius intangibles i materials. 
• Les oportunes provisions d’insolvències de comptes a cobrar. 
• L’avaluació de compromisos i actius i passius contingents. 

 
Respecte als aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 
 

a) No s’han realitzat estimacions comptables que, a la data de tancament, puguin suposar 
canvis significatius en el valor dels actius i passius a l’exercici següent. 
 

b) No s’ha realitzat cap canvi en estimacions comptables que hagi estat significatiu. 
 

c) La Fundació aplica el principi d’empresa en funcionament i l’òrgan de govern no és conscient 
de l’existència d’incerteses importants que puguin aportar dubtes significatius sobre la 
possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment. 

 
4) Comparació de la informació 

 

No existeixen raons excepcionals que justifiquin la modificació de l’estructura del balanç, del 
compte de resultats, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’estat de fluxos d’efectiu de 
l’exercici anterior. 
 

Els comptes corresponents al present exercici no presenten cap problema de comparabilitat amb 
els de l’exercici anterior. L’estructura dels comptes no ha sofert cap variació d’un exercici a un 
altre i en els comptes anuals del present exercici, s’inclouen xifres comparatives i informació 
rellevant de l’exercici anterior. Les partides d’ambdós exercicis són comparables i homogènies.  
 

5) Agrupació de partides 
 

No existeixen partides que hagin estat objecte d’agrupació al balanç, al compte de resultats, a 
l’estat de canvis en el patrimoni net ni a l’estat de fluxos d’efectiu.  
 

6) Elements recollits en diverses partides 
 

No existeixen elements aplegats en diverses partides. 
 

7) Canvis en criteris comptables 
 

No s’han produït ajustaments per canvis en criteris comptables utilitzats al formular els comptes,  
que tinguin un efecte significatiu. 
 

8) Correcció d’errors 
 

No existeixen ajustaments per correcció d’errors realitzats en l’exercici. 
 
 

Nota 3 APLICACIÓ DELS EXCEDENTS DE L’EXERCICI 
 

La informació corresponent a la proposta d’aplicació de l’excedent és la que s’indica en el següent 
esquema: 
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Import de les bases de repartiment 31/08/2021 31/08/2020 
Excedent de l'exercici 7.915.842,45 4.496.844,53 
 Total base de repartiment = Total distribució 7.915.842,45 4.496.844,53 

 
Import de la distribució  31/08/2021 31/08/2020 

Fons dotacionals   
Fons especials   
Romanent 7.915.842,45 4.496.844,53 
Excedents pendents d'aplicació en activitats fundacionals   
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors   
 Total distribució = Total base de repartiment 7.915.842,45 4.496.844,53 

 
 
Nota 4 NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels seus comptes 
anuals del present exercici i de l’exercici anterior, d’acord amb el que estableix el Pla de Comptabilitat de 
les fundacions i les associacions, han estat les següents: 
 
1) Immobilitzat intangible 
 

Els béns i drets inclosos a l’apartat de l’immobilitzat intangible estan valorats pel seu preu d’adquisició. 
Posteriorment, es valora al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, en el seu cas, 
per les pèrdues per deteriorament que hagi experimentat.  
 

- Concessions, patents, llicències, marques i similars 
 

Despeses originades durant l’exercici amb l’objectiu de reforçar la imatge externa i identificadora de 
la “UIC”. La dotació anual per l’amortització es calcula pel mètode lineal en deu anys. 

 

- Aplicacions informàtiques. 
 

Programes informàtics necessaris pel tractament de la informació (s’hi inclouen els elaborats per la 
mateixa entitat), valorats a preu d’adquisició o  cost de producció. El criteri d’amortització aplicat és 
lineal en cinc exercicis des de la data d’adquisició. 

 
2) Béns integrants del patrimoni cultural 
 

No existeixen béns integrants del patrimoni cultural. 
 
3) Immobilitzat material 
 

Els béns que comprenen l’immobilitzat material estan valorats pel seu preu d’adquisició, el qual inclou 
les despeses addicionals fins a la posada en funcionament del bé. No s’inclouen les despeses 
financeres. Posteriorment, es valoren al seu cost minorat per la corresponent amortització acumulada i, 
en el seu cas, per les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat.  
 
Les despeses de conservació i manteniment dels diferents elements que componen l’immobilitzat 
material s’imputen al compte de resultats de l’exercici en el que s’incorren. Els imports de les millores que 
contribueixen a augmentar la capacitat o eficiència o allargar la vida útil dels esmentats béns, es registren 
com a major cost d’aquests. 
 

La dotació anual a l'amortització s’estableix sistemàticament d’acord amb la vida útil estimada dels 
diferents béns. 
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Sempre que existeixin indicis de pèrdua de valor, es procedeix a estimar el deteriorament per les pèrdues 
de valor que redueixi el valor recuperable dels béns a un import inferior al dels seu valor en llibres. 
 
4) Inversions immobiliàries 
 

No existeixen béns que s’hagin de classificar en aquest apartat. 
 
5) Arrendaments 
 

Arrendament financer: Els arrendaments es classifiquen com arrendaments financers, sempre que de les 
condicions dels mateixos es dedueixi que es transfereix a l’arrendatari substancialment els riscos i 
beneficis inherents a la propietat de l’actiu objecte del contracte. 
 

Arrendament operatiu: Els ingressos i despeses derivats dels acords d’arrendament operatiu pel dret a 
usar un actiu durant un període de temps determinat, es registren al compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en que es meriten.  
 

Els contractes formalitzats en concepte de renting es classifiquen com arrendaments operatius. 
 
6) Permutes 
 

No s’ha realitzat cap operació de permuta. 
 
7) Instruments financers 
 

La classificació i valoració dels actius i passius financers que posseeix l’entitat és la següent: 
 
a) Criteris emprats per a la qualificació i valoració de les diferents categories d’actius financers i passius 
financers:  

 
Actiu: Préstecs i partides a cobrar 
 
En aquesta categoria s’inclouen: 
 

- Crèdits per operacions de les activitats: saldos d’usuaris i deutors diversos que s’originen en la 
venda de béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de l’entitat. 
 

- Crèdits per la resta d’operacions: saldos que no tenen origen en les activitats de l’entitat, valors 
representatius de deutes adquirits, cotitzats o no, els dipòsits en entitats de crèdit, bestretes i 
crèdits al personal, les fiances i dipòsits constituïts. 

 

- Valoració inicial: es valoren pel cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més 
els costos de transacció directament atribuïbles. Els crèdits per operacions de les activitats amb 
venciment no superior a un any, així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances i altres actius 
d’aquesta categoria estan valorats pel seu valor nominal. 
 
 
- Valoració posterior: al tancament, els actius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel 
seu cost amortitzat. Els interessos meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys. No 
obstant l’anterior, els actius amb venciment no superior a un any, valorats inicialment pel seu valor 
nominal continuen valorant-se per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 
 
Actius financers disponibles per a la venda 
 



UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA 
FUNDACIÓ PRIVADA 

Memòria de l’exercici 2020 
(període 1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021) 

 

 
 

8 
 

En aquesta categoria s'han inclòs els valors representatius de deute i instruments de patrimoni d'altres 
empreses que no s'han inclòs en cap altra categoria. 
 

S'ha valorat inicialment pel seu valor raonable i s'han inclòs en la seva valoració inicial l'import dels 
drets preferents de subscripció i similars, que s'han adquirit. 
 

Posteriorment aquests actius financers es valoren pel seu valor raonable, sense deduir els costos de 
transacció en els quals han d'incórrer per a la seva alienació. Els canvis que es produeixin en el valor 
raonable es registren directament en el patrimoni net, fins que l'actiu financer causi baixa del balanç 
o es deteriori, moment que aquest import s'imputa en el compte de pèrdues i guanys. 
 
Passius: dèbits i partides a pagar 
 

En aquesta categoria es classifiquen els següents passius financers: 
 

Dèbits per operacions de les activitats: passius financers que s’originen en la compra de béns i 
serveis per operacions de tràfic de l’entitat (proveïdors i altres creditors). 
 

Dèbits per operacions no derivades de les activitats:  passius financers que no tenen origen en les 
activitats de l’entitat (deutes amb tercers, com préstecs i crèdits financers, fiances i dipòsits rebuts) 

 

- Valoració inicial: els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren inicialment pel cost, 
que equival al valor raonable de la contraprestació rebuda. Els dèbits per operacions de les activitats 
amb venciment no superior a un any, es valoren pel seu valor nominal. 
 

- Valoració posterior: els passius financers inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els dèbits amb venciment no superior a un any valorats pel seu valor nominal, s’han de 
continuar valorant per aquest import.  
 

b) Criteris emprats per calcular les correccions valoratives 
 
Al tancament, d’existir evidència objectiva que el valor en llibres d’un actiu financer no serà 
recuperable, s’efectuen les correccions valoratives necessàries.  
 

L’import de la correcció valorativa és la diferència entre el seu valor en llibres i l’import recuperable. 
 

Les correccions valoratives per deteriorament, si s’escau la seva reversió, s’han de registrar com una 
despesa o un ingrés, respectivament, en el compte de resultats. 
 

c) Criteris emprats pel registre de la baixa d’actius financers i passius financers 
 
Els actius financers es donen de baixa quan s’han transferit substancialment els riscos i beneficis 
inherents a la seva propietat o quan expiren els drets derivats del mateix. 
 

Els passius financers es donen de baixa quan l’obligació s’hagi extingit. 
 

d) Contractes de garanties financeres 
 

Els contractes de garanties financeres es valoren pel seu valor raonable.  
 

e) Inversions en entitats del grup, multigrup i associades 
 

No existeixen inversions en entitats del grup, multigrup i associades. 
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f) Criteris emprats en la determinació dels ingressos o despeses provinents de les diferents categories 
d’instruments financers 

 

Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment d’adquisició es 
reconeixen com ingressos en el compte de resultats. 

 
8) Cobertures comptables 
 

No existeixen operacions de cobertura comptable. 
 
9) Existències 
 

Es valoren pel seu preu d'adquisició i s’hi inclouen els impostos indirectes en la mesura que no siguin 
recuperables directament de la Hisenda Pública. 
 

Quan el valor net realitzable (preu de venda estimat menys els costos estimats necessaris per a dur-la 
a terme) és inferior al seu preu d'adquisició es reflecteix mitjançant correcció valorativa amb càrrec 
del compte de resultats de l'exercici.  
 
10) Transaccions en moneda estrangera 
 

Les transaccions en moneda estrangera es registren al tipus de canvi vigent en la data de l’operació. En el 
moment del pagament o cobrament, s’ajusten les diferencies amb càrrec o abonament en els comptes 
corresponents de “Diferencies de canvi”. 
 

Al tancament, no existeixen crèdits ni deutes en moneda estrangera.  
 
11) Impost sobre beneficis 
 

D’acord amb la “Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 
lucrativos”, les fundacions estan parcialment exemptes de l’Impost sobre Societats. L’activitat 
principal és la docència i la investigació, activitats que estan exemptes de l’Impost sobre Societats i, 
per tant, a la base imposable només s’inclouran les rendes derivades de les explotacions econòmiques 
no exemptes. El tipus impositiu aplicable és del 10% sobre la base imposable. La fundació realitza, pel 
càlcul de l’Impost sobre Societats de l’exercici, els corresponents augments i disminucions del resultat 
comptable. 
 
12) Ingressos i despeses 
 

Els ingressos i despeses es registren comptablement en funció del període en el qual es meriten,  amb 
independència de la data del seu cobrament o pagament.  
 

Les despeses anticipades i els ingressos anticipats comptabilitzats en l’exercici que es tanca i que 
corresponen al següent, figuren a l’actiu i passiu del balanç, en l’apartat “Ajustaments per 
periodificació”. 
 
 
13) Provisions i contingències 
 

Al tancament, es reconeixen com provisions els passius que, d’acord amb el marc conceptual de la 
comptabilitat, resultin indeterminats respecte del seu import o de la data en que es cancel·laran. 
 
14) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 
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Els elements patrimonials de naturalesa mediambiental no són significatius. Les despeses destinades als 
fins mediambientals s’imputen a resultats de l’exercici. 
 
15) Criteris emprats pel registre i valoració de les despeses de personal 
 

Les despeses de personal es registren en el moment de la seva meritació.  No existeixen compromisos per 
pensions. 
 
16) Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen, inicialment, amb caràcter general, 
com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a 
ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 
subvenció, donació o llegat.  
 

Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import 
concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie, es valoren pel valor raonable del bé rebut. 
 

A efectes de la seva imputació en el compte de resultats, quan es concedeixen per a finançar despeses 
específiques, s’imputen com a ingressos en el mateix exercici que es meriten les despeses que estiguin 
finançant. 
 
17) Negocis conjunts 
 

No existeixen activitats econòmiques controlades conjuntament amb altres entitats. 
 
18) Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades 
 

Les transaccions entre parts vinculades es registren pel preu acordat, el qual no difereix del seu valor 
raonable. Addicionalment, els preus de transferència es troben adequadament suportats, i no es preveu 
que existeixin riscos significatius per aquest aspecte. 
 
19) Actius no corrents mantinguts per a la venda 
 

No existeixen actius classificats com no corrents mantinguts per a la venda. 
 
20) Classificació de saldos entre corrent i no corrent 
 

En el balanç de situació adjunt, els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Es classifiquen com 
corrents, els actius i passius amb una data de venciment igual o inferior a dotze mesos i com no corrents, 
els de venciment superior a dotze mesos. 
 
21) Periodificacions 
 

Les despeses i els ingressos comptabilitzats en l’exercici que es tanca i que corresponen al següent, es 
registren en el balanç en l’apartat de “Periodificacions a curt termini” de l’actiu i passiu, respectivament. 
 
 

Nota 5 IMMOBILITZAT MATERIAL 
 

5.1. Els moviments dels comptes inclosos en aquest apartat han estat els següents: 
 

Exercici 2020: Curs 2020-2021. 
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Cost Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total Cost 58.605.157,54 3.810.876,81 -23.439,47 0,00 62.392.594,88 

 

Amortització Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total Amortització -34.666.470,25 -3.184.890,45 23.439,47 0,00 -37.827.921,23 

 

VALOR NET 23.938.687,29    24.564.673,65 
 

Exercici 2019: Curs 2019-2020. 
 

Cost Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total Cost 53.138.271,13 5.466.886,41 0,00 0,00 58.605.157,54 

 

Amortització Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total Amortització -31.772.299,40 -2.894.170,85 0,00 0,00 -34.666.470,25 

 

VALOR NET 21.365.971,73    23.938.687,29 
 

5.2. Altre informació: 
 

• Els coeficients d’amortització aplicats són: 
 

Element Curs 2020/21 Curs 2019/20 
Instal·lacions 5,5-8,3% 5,5-8,3% 
Mobiliari i equipaments 5-5,5-10-20% 5-5,5-10-20% 
Equip informàtic 20% 20% 
Altre immobilitzat: 
   . Biblioteca 
   . Maquinaria oficina 
   . Material pràctiques 
   . Material i complements auxiliars 

 
10% 
5% 

15% 
12,5% 

 
10% 
5% 

15% 
12,5% 

Elements de transport 7%-16% 7%-16% 
 

Per aquells elements d’immobilitzat afectes al contracte de lloguer del Campus de Sant Cugat, 
i quan la seva vida útil estimada es superior al període de vigència del contracte, s’amortitzen 
segons la seva durada, es a dir, fins el 14 de setembre de 2038. 
 

• Tots els béns de l’immobilitzat material estan afectes directament a les activitats. 
 

• L’import i les característiques dels béns totalment amortitzats en ús són: 
 

Descripció Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Total bens totalment amortitzats 18.161.739,04 17.649.825,09 

 

• No s’han registrat correccions valoratives per deteriorament. 
 

• No existeixen béns situats fora del territori de Catalunya. 
 

• No existeixen béns afectes a garanties. 
 

• No existeixen béns de l’immobilitzat material en arrendament financer. 
 

• Al tancament de l’exercici no existeixen compromisos d’inversió. 
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Nota 6 INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
No existeixen immobles classificats com a inversions immobiliàries ni obligacions contractuals per a 
l’adquisició, construcció o desenvolupament d’inversions immobiliàries. 
 
 

Nota 7 BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
No existeixen béns d’aquesta naturalesa. 
 
 

Nota 8 IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
Els comptes que formen aquest apartat i el seu moviment són els següents:  
 
Exercici 2020: Curs 2020-2021. 
 

 Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total 3.668.948,20 270.110,20 -113.061,38 0,00 3.825.997,02 

 

Amortització Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total -3.105.203,99 -223.683,59 45.467,76 0,00 -3.283.419,82 

 

VALOR NET 563.744,21    542.577,20 
 
Exercici 2019: Curs 2019-2020. 
 

 Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total 3.434.646,10 234.302,10 0,00 0,00 3.668.948,20 

 

Amortització Saldo inicial Altes Baixes Traspassos Saldo final 
Total -2.882.362,35 -222.841,64 0,00 0,00 -3.105.203,99 

 

VALOR NET 552.283,75    563.744,21 
 
Altre informació: 
 

• Els elements que estan totalment amortitzats i en ús són: 
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Total bens totalment amortitzats 2.816.120,23 2.661.501,20 

 
 
Nota 9 ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

9.1. Arrendaments financers 
 

Al tancament, la Fundació no té formalitzat cap contracte, que de les condicions econòmiques es 
dedueixi que es transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de 
l’actiu objecte del contracte. 
 
9.2. Arrendaments operatius i altres operacions assimilades 
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En aquest apartat, s’inclouen els contractes derivats dels acords per usar un actiu durant un període 
de temps determinat, a canvi d’una remuneració. Els contractes operatius més significatius fan 
referència als immobles necessaris per desenvolupar l’activitat, segons el següent detall: 
 
El detall de les despeses reconegudes en el compte d’arrendaments operatius ha estat el següent: 
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 

Total 3.553.726,86 3.469.575,33 
 
 

Nota 10 INSTRUMENTS FINANCERS 
 
10.1 Consideracions generals 
 
La informació d’aquest apartat es detalla per classes d’instruments financers, tenint en compte la 
naturalesa i les categories establertes en les normes de registre. 
 
10.2 Informació sobre la rellevància dels instruments financers en la situació financera i en els 
resultats de l’entitat 
 
La gestió dels riscos financers està centralitzada en la Direcció de la Gestió Econòmica, la qual té 
establerts els mecanismes necessaris per a controlar l’exposició a les variacions en els tipus, als riscos 
de crèdit i liquiditat. Els principals riscos financers que afecten a la Fundació són: 
 

• Risc de crèdit: amb caràcter general, la tresoreria i els actius líquids estan dipositats en 
entitats financeres d’elevat nivell. 
 

• Risc de liquiditat: amb la finalitat d’atendre tots els compromisos de pagament, la Fundació 
disposa de tresoreria, segons s’indica en el balanç. 
 

• Inversions en instruments de patrimoni: la inversió en el capital social d’altres entitats no és 
significativa.  

 
No s’han realitzat operacions en valors mobiliaris o instruments financers en l’àmbit de supervisió de 
la “Comisión Nacional del Mercado de Valores”, no recomanats en el “Código de Conducta relatiu a 
les inversions de les entitats sense ànim de lucre” aprovat pel “Consejo de la CNMV”, en data 20 de 
febrer de 2019. 
 
10.2.1 Informació relacionada amb el balanç 
 
I. ACTIUS FINANCERS 
 
1) El valor en llibres de cada un dels actius financers indicats en el balanç i la seva classificació per 
categories és la següent: 
 

ACTIU: Instruments financers a llarg termini 

 
Instruments de patrimoni Valors representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres 

Curs 20/21 Curs 19/20 Curs 
20/21 

Curs 
19/20 Curs 20/21 Curs 19/20 

TOTAL 35.845.620,41 26.023.823,37 0,00 0,00 97.869,24 97.869,24 
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ACTIU: Instruments financers a curt termini 

 
Instruments de patrimoni Valors representatius 

de deute Crèdits, derivats i altres 

Curs 20/21 Curs 19/20 Curs 
20/21 

Curs 
19/20 Curs 20/21 Curs 19/20 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 2.278.871,71 1.525.613,56 
 

 

Actius financers a llarg termini 

Cost Provisió per 
deteriorament 

Ajustaments 
canvi de valor 

imputats a 
Patrimoni Net 

Net 

TOTAL 32.850.199,64 -34.518,40 3.127.808,41 35.943.489,65 
Els actius financers a llarg termini fan referència a: 
 

Instruments de patrimoni classificats com a instruments financers disponibles per a la venda: 
 

• Per un costat, corresponen a accions de la societat Portal Universia SA, valorades pel seu cost, 
menys, l’import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 
 

• També inclouen les participacions en diferents Fons d’Inversió que figuren valorats al 
tancament de l’exercici al seu valor raonable determinat prenent com a referència els preus 
cotitzats en mercats actius. La diferència entre el seu valor raonable i el valor de cost, figura 
imputat directament a Patrimoni Net dins l’epígraf d’Ajustaments per canvi de valor dels 
actius financers disponibles per a la venda.  
 

Altres actius financers:  
 

• Correspon a l’import lliurat en concepte de fiança en la formalització del contracte 
d’arrendament operatiu i la resta correspon a altres dipòsits constituïts per altres conceptes.  

 
El detall de les partides de l’actiu del balanç que componen l’import que s’indica a curt termini per a 
cada categoria és el següent: 
 

 
Actius financers a curt termini 

Nominal Deteriorament Net 
TOTAL 2.958.413,64 -679.541,93 2.278.871,71 

 

• L’import de l’apartat “Usuaris, patrocinadors, deutors i altres comptes a cobrar”, bàsicament, 
correspon a saldos pendents d’alumnes de cursos anteriors i a pacients de la Clínica 
Odontològica. 

 

• L’apartat “Inversions en entitats del grup” fa referència al saldo deutor de la Fundació 
Familiar Catalana per operacions habituals entre ambdues entitats. 

 
2) Classificació per venciments: 
 

Venciment 

Actius financers 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 

Crèdits 
Derivats i  

Altres 
Total 35.845.620,41  2.376.740,95 

A curt termini 0,00  2.278.871,71 
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Total llarg termini 35.845.620,41  97.869,24 
 
3) Reclassificacions  
 

No s’han reclassificat actius financers que hagin suposat canvis en la forma de valoració. 
 
4) Transferències d’actius financers 
 

No s’han realitzat cessions d’actius financers. 
 
5) Actius cedits i acceptats en garantia 
 

No s’han lliurat actius financers com a garantia. Així mateix, no existeixen actius, financers o no, de 
tercers en garantia. 
 
6) Correccions per deteriorament del valor originades pel risc de crèdit 
 

Els saldos de clients per operacions de tràfic inclouen correccions per 679.541,93 euros causats pel 
risc d’insolvència, l’efecte net corresponent al curs 2020-2021 ha sigut de 185.246,33 euros. 

 
Addicionalment, s’han considerat pèrdues per saldos incobrables per import de 245.291,10 euros 
(32.210,65 euros en el curs anterior) 
 
II. PASSIUS FINANCERS 
 
a) El valor en llibres de cadascun dels passius financers indicats en el balanç i la seva classificació per 

categories és el següent: 
 

PASSIU: Instruments financers a llarg termini 

 

Deutes amb entitats de 
crèdit 

Obligacions i altres valors 
negociables Derivats i altres 

Curs 
2020/21 

Curs 
2019/20 

Curs 
2020/21 

Curs 
2019/20 Curs 2020/21 Curs 2019/20 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

PASSIU: Instruments financers a curt termini 

 

Deutes amb entitats de 
crèdit 

Obligacions i altres valors 
negociables Derivats i altres 

Curs 
2020/21 

Curs 
2019/20 

Curs 
2020/21 

Curs 
2019/20 

Curs 
2020/21 Curs 2019/20 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 3.031.100,02 3.328.633,89 
 
2) Impagament i incompliment de condicions contractuals 
 

No s’han produït impagaments de principal o interessos respecte dels préstecs pendents de pagament 
al tancament de l’exercici. 
 
10.2.2. Informació relacionada amb el compte de resultats  
 
En relació als instruments financers, en aquest exercici, s’han reconegut en el compte de resultats els 
següents conceptes:  
 
a) Pèrdues de crèdits incobrables : 
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Instrument financer 
Curs 2020/2021 Curs 2019/2020 

Pèrdues Benefici Pèrdues Benefici 
Deutors per activitats 245.291,10 - 32.210,65 - 

 
b) Ni en el present exercici ni en el exercici anterior, existeixen ingressos o despeses calculats per 
aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu.  
 
c) Correccions valoratives:  
 

Instrument financer 
Curs 2020/2021 Curs 2019/2020 

Pèrdues Benefici Pèrdues Benefici 
Deutors per activitats 87.427,17 272.673,50 117.760,44 32.191,56 

 
10.2.3. Altra informació 
 
- Comptabilitat de cobertures 
 

No s’han realitzat operacions de cobertura.  
 
- Valor raonable 
 

Els Instruments de patrimoni classificats com a instruments financers disponibles per a la venda amb 
canvis a Patrimoni Net figuren valorats, al tancament de l’exercici, al seu valor raonable que s’ha 
determinat prenent com a referència els preus cotitzats en mercats actius, imputant la diferència entre 
el seu valor raonable i el valor de cost a Patrimoni Net. 
 

Durant l’exercici l’entitat s’ha venut diferents participacions en fons d’inversió generant uns excedents 
positius. 
 

No és necessari detallar el valor raonable de la resta d’instruments financers, comparant-lo amb el 
corresponent valor en llibres, degut a que el seu valor en llibres constitueix una aproximació 
acceptable del valor raonable. 
 
- Entitats del grup, multigrup i associades 
 

La Fundació no té participacions superiors al 50% del patrimoni net, ni exerceix una influència 
significativa sobre altres entitats. 
 
- Usuaris i altres deutors 
 

El moviment de la partida B.III “Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar”, és el següent: 
 

Partida Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 
Usuaris, patrocinadors, deutors i altres 967.401,70 55.669.304,43 55.852.704,41 784.001,72 
 
- Altres tipus d’informació 
 

- No existeixen compromisos ferms de compra o venda d’actius financers. 
 

- No existeixen litigis, embargaments o qualsevol altra circumstància de caràcter substantiu que afecti 
als actius financers. 
 

- La Fundació no disposa de línies de descompte ni pòlisses de crèdit. 
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- No existeixen deutes amb garantia real. 
 
 

Nota 11 EXISTÈNCIES 
 
Al tancament del present exercici la Fundació posseeix existències per import de 174.914,65 euros, i 
corresponen a bens i aprovisionaments destinats a l’activitat 
 

No s’han efectuat correccions valoratives per deteriorament de les existències. 
 

L’entitat no posseeix existències de cicle de producció superior a un any, pel que no s’han capitalitzat 
despeses financeres dins aquest apartat. 
 

No existeixen compromisos ferms de compres i vendes, ni contractes de futur o d’opcions relatius a 
existències. 
 

No existeix cap limitació en la disponibilitat de les existències. 
 
 

Nota 12 MONEDA ESTRANGERA 
 
Les transaccions realitzades en moneda estrangera no són significatives i les diferències de canvi 
registrades, en aquest exerhan estat les següents en aquest exercici així com en el precedent han estat 
les següents: 
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Resultat final -250,30 -800,04 

 
 

Nota 13 FONS PROPIS 
 
El moviment dels comptes que componen aquest apartat ha estat el següent: 
 

 Saldo inicial Saldo final 
Total 42.866.111,91 50.781.954,36 

 
 
Nota 14 SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 
a) El moviment durant l’any de l’epígraf A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts de l’apartat A) 

Patrimoni net del balanç ha estat: 
 

Compte Saldo inicial Altes Baixes Saldo final 
Altres subvencions, donacions i llegats 28.852,12 37.173,95 38.531,59 26.494,48 

 
b) Donacions i subvencions rebudes del compte de pèrdues i guanys 
 

Totes les subvencions i donacions rebudes estan relacionades directament amb l’activitat de la 
fundació. 
 

Les subvencions, donacions i llegats es reben dels sectors públics o del privat i el detall de les rebudes 
és el següent: 
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Compte de 
resultats Donant Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 

Total 2.027.044,89 1.730.359,83 
 
El detall de les subvencions rebudes del sector públic és: 
 

 Curs 2020-
2021 

Curs 2019-
2020 

Total 1.090.817,87 889.001,03 
 
 

Nota 15 SITUACIÓ FISCAL 
 
15.1 Impost sobre beneficis 
 
La conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l‘impost sobre societats és: 

 

Concepte Curs 2020/2021 Curs 2019/2020 
Resultat comptable de l’exercici 7.915.842,45 4.496.844,53 
Impost sobre Societats -14.787,66 -7.241,18 
Ajustos 
permanents 

Augments (despeses excepte cafeteria) +54.120.718,99 +50.993.353,71 
Disminucions (ingressos excepte cafeteria) -62.169.650,37 -55.555.368,86 

Base imposable prèvia -147.876,59 -72.411,80 
Compensació bases imposables negatives 0,00 0,00 
BASE IMPOSABLE DEFINITIVA -147.876,59 -72.411,80 

 
15.2 Administracions Públiques i altres tributs 
 
Els saldos per conceptes tributaris amb les Administracions Públiques són:  
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Saldo deutor Saldo creditor Saldo deutor Saldo creditor 

Total 0,00 768.433,03 269,50 723.772,25 
 

D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se definitives fins que 
no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el termini de prescripció de 
quatre anys. Al tancament, es troben oberts a inspecció els últims quatre exercicis pels impostos als que 
la fundació es troba subjecte. En opinió del Patronat de la fundació, no existeixen contingències d’import 
significatiu que poguessin derivar-se de la revisió dels anys oberts a inspecció. 
 
 

Nota 16 INGRESSOS I DESPESES 
 
La informació complementària al detall de despeses i ingressos que consten al compte de resultats, és 
la següent: 
 
1.- Detall de les despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de Govern de la Fundació 

 

La Fundació no ha realitzat cap despesa per aquest concepte. 
 

2.- Desglossament de la partida 2. del compte de resultats, “Ajuts concedits i altres despeses” 
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El detall de l’esmentada partida és el següent: 
 

Ajusts concedits Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Total 6.608.935,13 5.981.324,14 

 

Els ajuts atorgats, per conceptes, han estat els següents: Beques, descomptes per al personal i als 
seus fills, per matrícules d’honor, pels antics alumnes, per a les famílies nombroses de categoria 
especial i descomptes entre institucions amb les que existeix conveni. 
 
- Desglossament de la partida 5 del compte de resultats, «Aprovisionaments», amb detall dels 
imports corresponents al consum de béns destinats a les activitats i al consum de primeres 
matèries i altres matèries consumibles, i distingir entre compres i variació d'existències. 
 

El detall d’aprovisionaments és el següent: 
 
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Total aprovisionaments 1.899.743,13 1.314.267,12 

 
- Desglossament de la partida 7.b del compte de resultats, “Càrregues socials” 
 

L’import de la partida “Càrregues socials” fa referència al següent detall: 
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Total càrregues socials 6.116.329,90 5.727.371,88 

 
- Desglossament de la partida 8.c) del compte de resultats, “Pèrdues, deteriorament i variació de 
provisions per operacions de les activitats” 
 
 

 Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 
Total 60.044,77 117.779,53 

 
3.- Import de la venda de béns i prestacions de serveis produïts per permutes de béns no monetaris 
i serveis 
 

No s’han efectuat vendes ni prestacions de serveis produïdes per permutes de béns o serveis. 
 
4.- Desglossament de la partida 13 del compte de resultats, “Altres resultats” 
 

Durant el present exercici no s’ha registrat cap import dins aquest apartat del compte de resultats.  
 
5.- Altra informació 
 

- Partida 1.d) del compte de resultats “Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions”  
 

El detall dels ingressos rebuts és el següent: 
 

 A 31-08-2021 A 31-08-2020 
Total 920.250,76 984.972,90 

 
Totes les aportacions fan referència a convenis regulats en l’article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de 
desembre, que defineix els convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general.  
 

• La càtedra ASCER estableix vies de cooperació amb les següents finalitats: 
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Organitzar conjuntament activitats acadèmiques d’interès comú, com assignatures de lliure 
configuració, cursos de postgrau, seminaris o conferències, entre altres, en l’àmbit dels estudis 
propis de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat (ESARQ), la investigació e innovació tecnològica 
i l’assessorament a alumnes en la seva orientació professional. 
 

• Aula d’Innovació en Política Sanitaria: 
 

Es fomenta la docència, la investigació i la difusió en l’àmbit sanitari sobre els canvis que s’estan 
produint en l’entorn de la gestió i direcció de les polítiques de salut, i de les institucions 
sanitàries. 
 

L’Aula organitza cursos, seminaris, conferències y taules rodones sobre temes d’actualitat 
vinculats a una àrea d’actuació, i difondrà així mateix els resultats que obtingui tant de 
professionals sanitaris amb responsabilitats directives com a col·lectius de pacients interessats.  
 

• Càtedra We Care (Elysius) 
 

Aquesta Càtedra té per objecte establir vies de cooperació i de desenvolupament conjunts entre 
la UIC i Elysius, per a la realització d'activitats i estudis de recerca sobre les necessitats i l'atenció 
de persones amb malalties avançades al final de la vida, les seves famílies i cuidadors. Entre els 
seus objectius destaca l'aposta per la sensibilització de la societat en referència a les necessitats 
en l'atenció al final de la vida. 
 

La cooperació s'estableix en un àrea científic-tecnològica més àmplia que la d'un projecte de R+D, 
amb un horitzó a llarg termini i un triple vessant d'actuació: formació, generació de coneixement 
i transferència de tecnologia i coneixement. 
 

És una iniciativa de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut dirigida pel Dr. Josep Porta i la 
Dra. Cristina Monforte i amb el suport de l’empresa Àltima. 
 

• Projecte “La muerte en soledad COVID-19 GRÍFOLS” 
 

El projecte “La muerte en soledad desde la perspectiva de supervivientes COVID-19. Un estudio 
fenomenológico” està enfocat a l'experiència de supervivents de Covid-19 que van estar en risc 
de morir durant el seu aïllament. 
 

A través d'aquest estudi, liderat per la Dra. Andrea Rodríguez, es pretén promoure estratègies 
personalitzades per donar suport a tots els supervivents de Covid-19 que van viure la presència 
de la mort en un context d'aïllament i que ha provocat un gran impacte psicològic a tot el món. 
 

• Projecte “Ética en tiempos del  COVID-19 GRÍFOLS” 
 

L'objectiu de l'estudi dirigit per la Dra. Rebeca Pardo és identificar les diferents implicacions 
bioètiques a la representació fotogràfica de la COVID-19 als mitjans de comunicació de l'Estat 
espanyol. Per fer-ho, s'analitzaran les narratives fotogràfiques específiques de la pandèmia, amb 
un interès especial per les imatges emblemàtiques i problemàtiques creades per professionals i 
ciutadans. 
 

D'aquesta manera, no només s'estudiaran les imatges dels mitjans de comunicació, sinó també 
les fotografies compartides pels usuaris a les xarxes socials. 
 

• Programa Beques Post Doctorals (Fundació Bosch Aymerich) 
 

http://www.uic.es/ca/odontologia
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El Programa Fellows Bosch Aymerich té com objectiu la contractació durant tres anys de tres 
doctors per fer recerca, docència i, si escau, transferència, en els àmbits de salut i medi ambient. 
 

És una iniciativa institucional de la UIC que compta amb la col·laboració de la Fundació Bosch 
Aymerich. 
 

• Cátedra de Empresa Familiar Bosch Aymerich 
 

La Càtedra neix amb la voluntat d'aprofundir, des d'una perspectiva jurídica, a l'estudi de la 
problemàtica de la successió de l'empresa familiar i amb l'objectiu de proposar reformes legals 
que contribueixin a enfortir el estatut jurídic de l’empresa familiar, amb especial atenció a la 
complexitat del fenomen successori. 
 

Aquesta Càtedra, estudiarà la seguretat jurídica i la problemàtica de la successió des de l’àmbit 
civil, mercantil i tributari per evitar posar en risc la continuïtat de l’empresa. 
 
És una iniciativa de la Facultat de Dret i està dirigida pel Dr. Jordi de Juan. 
 

• La càtedra DIRECCION POR MISIONES Y GOBIERNO CORPORATIVO  
 

La Càtedra de Dirección por Misiones y Gobierno Corporativo, pertany a la Facultat de Ciències 
Econòmiques i Socials. La Direcció per Missions és un model de Direcció i organització d’empreses 
que es basa en les persones, les seves motivacions i el sentit de transcendència de les seves 
actuacions. Això es tradueix en un sistema de govern i organització que integra la missió en els 
sistemes de gestió i promou els compromisos dels membres de la empresa. 
 

És una iniciativa de la Facultat de Ciències Econòmiques i està dirigida pel Dr. Carlos Rey i pel Dr. 
Miquel Bastons. 
 

• Patrocini de Fundación Casatejada  
 

La Fundación Casatejada col·labora amb la Facultat de Comunicació, en el concurs de peces 
audiovisuals, dirigits a universitaris entre 18 i 25 anys, amb caràcter internacional. 
 

• Càtedra Is Family Santander: 
 

Objectiu és proposar la família com un model de solidaritat intergeneracional màximament 
eficient i flexible, capaç d’adaptar-se constantment al canvi i de donar suport als individus. 
 

Els estudis que vol promoure la càtedra —des d’una perspectiva multidisciplinària i 
transversal— consideren la família com un àmbit de transferència de recursos entre 
generacions, i se centren en tres aspectes fonamentals, que constitueixen les línies de treball 
de la càtedra: l’economia, la salut i la cura de les persones i l’educació. La recerca també es vol 
dirigir a proposar polítiques socials que facilitin que les famílies aconsegueixin dur a terme 
aquests processos intergeneracionals. 
 

• Càtedra Klockner Implant System  
 

Té com a finalitat promoure el coneixement i la recerca en implantologia amb especial èmfasi 
en la prevenció i el tractament de la periimplantitis. S'abordarà l'estudi dels factors de risc i es 
duran a terme estudis “in vitro” i clínics a la Clínica Universitària d’Odontologia. És una iniciativa 
de la Facultat d'Odontologia i està dirigida pel Dr. José Nart. 
 

• Càtedra Hestia en Atenció Integrada Social i Sanitària 

http://www.uic.es/ca/odontologia
http://www.uic.es/ca/cuo
http://www.uic.es/ca/odontologia
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L’objectiu és sensibilitzar la societat respecte a l’augment de persones amb un gran nombre de 
necessitats socials i sanitàries cròniques complexes. Per abordar els factors condicionants de 
vulnerabilitat social com l’envelliment, la cronicitat, la multimorbiditat i la dependència. Es 
tracta d’una missió compartida amb la Fundació Hestia, l’activitat principal de la qual consisteix 
a millorar la qualitat de vida de les persones amb vulnerabilitat social elevada o incapacitades 
arran de malalties cròniques complexes, dependència o malalties mentals. És una iniciativa de 
la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i està dirigida pel Dr. Xavier Corbella. 
 

• Aula “Simpler and Better Tooth Rehabilitation” Straumann 
 

Col·laboració en el desenvolupament d'activitats docents i transferència de coneixement per 
afavorir la divulgació i la formació continua d’odontòlegs en el camp de la implantologia dental. 
Aquesta Aula està dirigida pel Dr. Jordi Gargallo i està vinculada a la Facultat d’Odontologia. 
 

• Càtedra Real World Evidence Chair 
 

L’objectiu és incorporar les dades reals de la pràctica clínica diària en l’avaluació dels costos de 
les malalties. Els programes d’investigació realitzats seran de gran utilitat per a totes aquelles 
persones encarregades de dissenyar polítiques, estratègies de decisió i planificació de 
pressupostos dins de l’àmbit sanitari, així com també per a la comunitat acadèmica i la societat 
en general. 
 

És una iniciativa de la Facultat de Ciències Econòmiques sota la direcció del Dr. Toni Mora 
gràcies a la col·laboració amb la farmacèutica Sanofi. 
 

• Càtedra Atenció al Menor i Polítiques Familiars de la Fundació Joaquim Molins Figueras 
 

L’objectiu és desenvolupar activitats i projectes de recerca en l’àmbit de l’atenció al menor i de 
les polítiques familiars. La situació actual del menor, en un context de canvis familiars, 
educatius i tecnològics profunds, requereix una atenció detallada de les causes dels problemes 
en aquest àmbit.  Aquesta Càtedra és un punt de trobada entre diversos agents socials com la 
família, l’escola, els serveis públics i assistencials, els mitjans de comunicació i la societat en 
general. 
 

És una iniciativa de l’Institut d´Estudis Superiors de la Família sota la direcció de la Dra. 
Montserrat Gas gràcies a la col·laboració de la Fundació Privada Joaquim Molins Figueras, la 
qual aposta per transformar la societat  perquè aquesta permeti generar oportunitats de 
desenvolupament a les persones. 
 

• Chair of Research on Bone Regeneration in Implant Dentistry  
 

L’objectiu és investigar sobre les diferents tècniques de regeneració aplicades en diferents 
casos clínics. Així mateix, la Càtedra també promourà la transferència de coneixement del 
sistema d'implants i materials de regeneració impartint cursos i tallers internacionals.  
 

És una iniciativa de la Facultat d'Odontologia sota la direcció del Dr. Federico Hernández-Alfaro 
gràcies a la col·laboració amb l'empresa Dentium. 
 

• Càtedra Dentsply Sirona UIC Barcelona en Odontologia Interdisciplinària  
 

L’objectiu és impulsar l’odontologia interdisciplinària desenvolupant metodologies que facilitin 
la col·laboració entre diferents àrees. S’abordaren reptes de l'àmbit de l'odontologia d'una 

http://www.uic.es/ca/odontologia
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manera interdisciplinària abastant els enfocaments de Restauradora, Ortodòncia, Periodòncia, 
Cirurgia i Endodòncia 
 

És una iniciativa de la Facultat d'Odontologia sota la direcció del Dr. Miguel Roig gràcies a la 
col·laboració amb l’empresa Dentsply Sirona. 
 

• Beca Soadco para la investigación Low Modulus  
 

L’objectiu principal d’aquesta beca és desenvolupar el projecte de recerca: "Nuevo Implante 
dental de aleación de titanio con bajo módulo elástico y con textura cristalográfica controlada 
generado mediante Laser Directed Energy Deposition”. 
 

És una iniciativa del Bioengineering Institute of Technology sota la direcció del Dr. Xavier Gil  
que compta amb la col·laboració de l’empresa Soadco. 
 

• Beca Pablo Ugarte - Adiscon 
 

L’objectiu principal d’aquesta beca és desenvolupar el projecte de recerca: "Towards the 
improvement of diagnosis and treatment in Congenital Dyserythropoyetic Anemia type 2". 
 

És una iniciativa del Departament de Ciències Bàsiques sota la direcció de la Dra. Mayka 
Sánchez Fernández  que compta amb la col·laboració de les associacions: Pablo Ugarte (APU) i 
Familiares y Enfermos de Anemia Diseritropoyética Congénita (ADISCON). 
 

• Polyphosphate and Probiotic Mechanism of Action Program  
 

L’objectiu principal d’aquest programa és generar sinergies universitat-empresa a partir de 
l’estada en el Laboratori de Biomedicina del Campus de Sant Cugat de UIC Barcelona d’un 
investigador d’AB BIOTICS tutelat per un investigador UIC. 
 

És una iniciativa del Departament de Ciències Bàsiques sota la direcció del Dr. Samuel Bru que 
compta amb la col·laboració de l’empresa d’AB BIOTICS. 
 

- Transaccions efectuades amb entitats del grup i associades  
 

• La transacció amb entitats del grup i associades fa referència a la cessió d'immobles i 
equipaments propietat de Fundació Familiar Catalana a la Universitat Internacional de 
Catalunya, necessaris pel desenvolupament de l’activitat. 

• Així mateix, La Fundació Familiar Catalana dóna l’usdefruit temporal dels immobles de la seva 
propietat, ubicats al c/ Immaculada i c/ Terré de Barcelona.  

• Entre la Fundació Familiar Catalana i la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació 
Privada, existeix un acord de cessió de fondos per necessitats de tresoreria, sense meritació 
d’interessos. 

• No s’han efectuat altres operacions de compra, vendes ni serveis. 
• La Universitat Internacional de Catalunya té concedits avals a diverses entitats de crèdit, per 

als préstecs concedits a la Fundació Familiar Catalana.  
 
 

Nota 17 PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
L’entitat no té contingències per passius que resultin indeterminats respecte del seu import o de la 
data en que es cancel·laran.  
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Nota 18 APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES 

 
18.1 Béns i drets que formen part de la dotació fundacional 
 

Tots els actius corrents i no corrents estan directament vinculats al compliment de les finalitats 
estatutàries. El detall dels elements més significatius ha quedat exposat en les notes corresponents 
de la present memòria. L’activitat desenvolupada es l’educació superior tal com s’indica en la Nota 
1 de la memòria. 
 

La dotació fundacional (partida A-1) I.1.”Fons dotacionals” del patrimoni net), per import de 
70.000,00 euros, correspon a la donació de la Fundació Familiar Catalana, que forma part de la 
partida de tresoreria. 
 

No s’han realitzat alienació de béns i drets de l’entitat. 
 

Els excedents que s’obtenen són destinats, també, totalment a l’activitat fundacional. 
 

La Fundació manté el compromís de destinar a la realització de les seves finalitats almenys el 70 % de 
les rendes i ingressos nets obtinguts, d’acord amb l’article 3.2 de la Llei 49/2002 i amb l’article 333-2 
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en el termini legalment 
establert i, la resta, a incrementar la dotació patrimonial o les reserves. 
 
18.2 Càlcul d’aplicació d’ingressos a finalitats fundacionals 
 

Els càlculs realitzats per determinar que s’acompleix amb el percentatge mínim – establert per la llei - 
de les rendes i ingressos nets obtinguts destinat a les finalitats de la fundació, són els següents: 
 

Concepte Curs 2020/2021 Curs 2019/2020 
Total ingressos anuals 62.393.991.56 55.888.874,46 
Despeses necessàries, no pròpies de l'activitat fundacional   
Renda obtinguda 62.393.991,56 55.888.874,46 

70% Rendes a aplicar 43.675.794,09 39.122.212,12 
(+) Despeses de l'activitat fundacional 54.478.149,11 51.392.029,93 
(+) Inversions en immobilitzat afecta a l’activitat fundacional 4.080.987,01 5.701.188,51 
(-) Dotació a l’amortització bens afectes a l’activitat fundacional -3.408.574,04 -3.117.012,49 
(+) Quotes d’amortització del finançament aliè dels bens afectes a l’activitat fundacional 0,00 0,00 

Total rendes aplicades 55.150.562,08 53.976.205,95 
Excedent d'aplicació 11.474.767,99 14.853.993,83 
Rendes pendents d’aplicar   

 
 
Les dades de les rendes aplicades en els darrers 4 anys són les següents: 
 

Curs Renda 
obtinguda 

Rendes a 
aplicar (70%) 

Total rendes 
aplicades 

Import destinat en l’exercici Pendents 
de destinar 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

17/18 48.491.174,47 33.943.822,13 46.049.764,12 46.049.764,12    0,00 
18/19 53.044.719,90 37.131.303,93 52.186.151,56  52.186.151,56   0,00 
19/20 55.888.874,46 39.122.212,12 53.976.205,95   53.976.205,95  0,00 
20/21 62.393.991,56 43.675.794,09 55.150.562,08    55.150.562,08 0,00 

   Aplicació 94,97% 98,38% 96,85 88,39%  

 
18.3 Explicació de les partides significatives del compliment de les finalitats 
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Les partides significatives a través de les quals es pot comprovar el compliment de les finalitats són 
totes les que es detallen en el compte de resultats. 
 
 

Nota 19 INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT 
 
a) Els elements incorporats al patrimoni de l’entitat, amb l’objecte de ser utilitzats de forma duradora 
en la seva activitat, tenen com a finalitat, entre altres, la minimització de l’impacte mediambiental i la 
protecció i millora del medi ambient.  
 

Les tasques de la Fundació amb relació amb la conservació del medi ambient corresponen, 
fonamentalment, a l’aplicació de criteris d’estalvi d’energia i al tractament i reciclatge de residus que 
es generen. 
 

b) Les despeses incorregudes en l’exercici 2020, tancat al 31 d’agost de 2021, ascendeixen a 9.830,32 
euros (10.361,93 euros en l’exercici anterior). Aquest import correspon, bàsicament, a despeses per 
la retirada de residus específics per empreses especialitzades. Les despeses es reconeixen en el 
exercici en que es meriten i s’imputen al compte de resultats, en l’apartat 8.a.10)”Altres serveis”. 
 
 

Nota 20 RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 
 
La Fundació no té retribucions a llarg termini compromeses amb el personal. 
 
 

Nota 21 NEGOCIS CONJUNTS 
 
La Fundació no té interessos en negocis conjunts. 
 
 

Nota 22 ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 
 
No existeixen actius no corrents o grup alienable d’elements que hagin de ser classificats en aquest 
apartat. 
 
 

Nota 23 FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No s’han produït fets significatius des del 31 d’agost de 2020 fins a la data de formulació d’aquests 
comptes anuals que, afectant a aquests, no s’haguessin inclòs en ells o el coneixement dels quals pogués 
resultar útil a tercers. 
 
 

Nota 24 OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
• Les operacions amb parts vinculades fan referència a transaccions amb la Fundació Familiar 

Catalana. Entre ambdues entitats hi ha una influència significativa en la gestió, degut a la 
correspondència dels membres del Patronat. 

 
• Les operacions vinculades realitzades són les següents: 

o Cessió d’immobles necessaris per a l’activitat 
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o Donació rebuda (usdefruit temporal) 
 
• El saldo pendent, tant d’actiu com de passiu, amb parts vinculades és:  
 

Al 31-08-2021  Al 31-08-2020 
Actiu Passiu  Actiu Passiu 

1.494.869,99 -  557.942,36 - 
 
• Existeix entre ambdues entitats, un contracte de cessió de fons per necessitats de tresoreria.  

 
• No s’ha efectuat altres operacions de compra, vendes ni serveis així com tampoc s’han meritat 

interessos. 
 
• Personal d’Alta Direcció i membres de l’òrgan de govern: l’Entitat te formalitzat un contracte d’alta 

direcció en el present exercici. 
 

• Els càrrecs del Patronat són gratuïts i no han meritat cap compensació de despeses. No existeixen 
obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida ni 
crèdits concedits, respecte dels membres antics i actuals de l’òrgan de govern.  

 
 

Nota 25 ALTRA INFORMACIÓ 
 
- Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. 
 

La inclusió i el contingut d’aquesta informació en els comptes anuals ha estat regulada en la resolució 
de l’ICAC de 29 de gener de 2016. 
 

 Curs 2020/2021 
 Dies 

Període mig de pagament a proveïdors 40,67 
Rati d’operacions pagades 40,63 
Rati d’operacions pendents de pagament 41,03 
 Import 
Total pagaments realitzats 19.151.670,18 
Total pagaments pendents 1.933.862,39 

 
- Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici 
 
 

Categoria 
Al 31-08-2021 Al 31-08-2020 

Homes Dones Homes Dones 
Docents i investigadors fixes 173 180 162 168 
Docents i investigadors associats 118 113 120 110 
Docents i investigadors becaris 6 17 3 17 
Administració i serveis 74 266 76 262 

Total 371 576 361 557 
 
- Canvis dels components i composició del Patronat al tancament de l’exercici 
 

En data 15 de desembre de 2020 es va acordar el nomenament com a patró de la Universitat 
Internacional de Catalunya, Fundació Privada, al senyor Josep Camí Sanahuja.  
 

Posteriorment, en data 22 d’abril de 2021 el Sr. Francesc Ballvé Turu va presentar la seva renuncia 
com a patró de la Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada, essent nomenat amb 
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efectes 23 d’abril de 2021 al Sr. Miguel Ángel Ariño Martín, pel que, a 31 d’agost de 2021, el 
Patronat esta format per: 
 

  Patrons En Miguel Ángel Cazcarra i Palacio 
 En Santiago Gotor Sanchez 
 En Joan de Dou i Playá 
 Na Maria Rosa Infante i Martínez Pardo 
 En Juan Fernando Horcajada i Moya 
 Na Maria Rosa Parera i Coll 
 En Antoni Bosch Carrera 
 Na Sandra Camps Bataller 
 En Josep Camí Sanahuja 
 En Eduardo Conde Muntadas-Prim 
 En Miguel Ángel Ariño Martín 
 Na Isabel Méndiz Noguero 
 En Francesc Mora Sagués 

 
 Secretària no patró Na Maria José Font Boix 

 
- Operacions per les quals s’ha tramitat una autorització 
 

No existeixen operacions anteriors ni de l’exercici pendents, que tinguin incidència econòmica, per 
les quals s’hagi tramitat la corresponent autorització. 

 
- Operacions amb garantia 
 

No existeixen béns propietat de la Fundació afectes a garanties. 
 
- Honoraris auditoria 
 

L’import dels honoraris meritats pels serveis d’auditoria dels comptes anuals corresponents a 
l’exercici tancat al 31 d’agost de 2021, han estat de 14.650 euros, i per altres treballs, 1.120 euros. 

 
- Entitats sotmeses a una mateixa unitat de decisió 
 

La Fundació Familiar Catalana, com a promotora de l’esmentada Universitat, té el dret de designar 
la majoria dels membres del Patronat, òrgan suprem de govern. 

 
- Diversos 
 

• La Fundació, d’acord amb el que s’estableix a l’article 333-11 de la Llei 4/2008, del 24 d’abril, 
del Llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Títol III De les 
Fundacions, està obligada a sotmetre a una auditoria externa els comptes anuals. Amb data 13 
de juliol de 2021, es va procedir a nomenar auditors per la verificació dels comptes anuals de 
l’exercici 2020, que comprèn el període 1 de setembre de 2020 a 31 d’agost de 2021. 

 

• El Patronat té acordat complir els principis i recomanacions que estableix el Codi de conducta 
relatiu a les Inversions de les entitats sense ànim de lucre, publicat al BOE el 5 de març de 2019. 
Aquests criteris regeixen les inversions que l’entitat faci en aquest sentit, i presentarà un 
informe anual del grau de compliment dels principis i recomanacions dels apartats Segon i 
Tercer que serà presentat al Protectorat juntament amb la memòria i serà publicat a la pàgina 
web. (Nota 10.2.1 I. Actius financers). 
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• Els Estatuts de la Fundació estableixen pel cas de dissolució en el seu Article 72 el següent: “Un 
cop liquidada la Universitat Internacional de Catalunya, el Patronat o els Liquidadors nomenats 
als efectes, podran disposar dels béns sobrants a favor d’altres fundacions, entitats públiques 
o privades sense ànim de lucre, sempre que aquestes tinguin unes finalitats anàlogues a les de 
la fundació extingida.  
 

L’entitat o entitats beneficiaries hauran d’estar acollides al règim fiscal especial de la llei 
49/2002, de 23 de desembre, del “Règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius 
fiscals al mecenatge”. 

 

• La fundació coneix la normativa del reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i de 
finançament al terrorisme, què desenvolupa al seu article 42 les obligacions de les fundacions 
per assegurar-se que ni es blanqueja diners ni es finança terrorisme. Analitzada la normativa 
en relació a la fundació es conclou que en la fundació i en la seva gestió ordinària ja es 
compleixen les mesures enumerades en la legislació ja que els ingressos procedeixen dels 
alumnes i/o entitats de coneguda solvència que realitzen les seves activitats empresarials 
obertament i públicament; quant a les ajudes concedides, es lliuren a alumnes i/o entitats sense 
ànim de lucre d'àmplia trajectòria social i cultural; es fa el seguiment de l'aplicació de les ajudes 
concedides documental i personalment. 
 

No obstant l'anterior el patronat manté el nivell de vigilància necessari i informaria a les 
autoritats competents si es produís qualsevol situació anòmala de la qual hagués d’assabentar-
les d'acord amb la legislació vigent. 
 

• La fundació coneix la normativa de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern i la Resolució JUS/1563/2015, de 6 de juliol, que dona 
compliment a la disposició addicional setena, relativa a les obligacions de publicitat activa de 
les fundacions i les associacions. En compliment, la UIC té implementats els requisits de 
transparència regulats al Títol II de la Llei i ha fet la comunicació  del lloc web d’informació subjecte 
al règim de transparència de la Generalitat de Catalunya. 
 

La fundació coneix l’ORDRE JUS/152/2018, de 12 de setembre, en la que s'estableix el nivell 
de subjecció de les fundacions i de les associacions declarades d'utilitat pública als 
instruments de transparència establerts per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, del 
protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades 
d'utilitat pública. 
 

En aplicació d’aquesta d’ordre la Fundació té implementat al portal de transparència de les 
obligacions de transparència que li són d’aplicació. Les obligacions venen marcades per la 
dimensió de les fundacions, en el cas de la Fundació la seva dimensió és gran i li són d’aplicació 
les obligacions recollides a l’article 7 i l’article 10.1, 10.2 i 11 d’aquesta ordre. 
 

La Fundació coneix el Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es va crear i regular el 
Registre de grups d'interès de Catalunya. La Fundació es va donar d’alta al dit registre com a 
grup d’interès per les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat, ajuntaments i 
altres organismes públics obligats per la Llei de transparència. Li correspon el número 
identificador 2.012. 

 

• La fundació coneix la normativa relativa de la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
dades personals i garantia del drets digitals, publicada al BOE de 6 de desembre de 2018 i que 
és l’adaptació a l’ordenament jurídic espanyol del Reglament 8UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
respecte al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació de dades i 
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implementa la nova regulació a la seva pàgina web que esta plenament operativa. 
 
 

Nota 26 INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 
El detall d’ingressos i despeses corresponent a les activitats ordinàries per centres de treball ha estat: 
 
Curs 2020/2021 
 

Categoria 
Concepte 

Campus 
Barcelona 

Campus 
Sant Cugat Total general 

Ingressos 20.549.136,56 41.844.855,00 62.393.991,56 
Despeses 21.851.492,11 32.626.657,00 54.478.149,11 

 
Curs 2019/2020 
 

Categoria 
Concepte 

Campus 
Barcelona 

Campus 
Sant Cugat Total general 

Ingressos 20.446.201,46 35.442.673,00 55.888.874,46 
Despeses 23.572.241,47 27.819.788,46 51.392.029,93 

 
 
  Barcelona, a 30 de novembre de 2021 
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Diligència d’aprovació: 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2020, tancats al 31 d’agost de 2021, que estan constituïts pel balanç, 
el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la present 
memòria són aprovats pel Patronat de la Fundació a la seva reunió del 23 de febrer de 2022, amb la 
finalitat d’ésser presentats davant la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de 
Catalunya als efectes de l’establert a la legislació vigent. 
 
Des de la data d’elaboració dels comptes anuals fins la data de la seva aprovació, es fa constar que no 
s’ha produït cap canvi en la composició del Patronat de la Universitat Internacional de Catalunya, 
Fundació Privada, que té actualment la següent composició: 

 

  Patrons En Miguel Ángel Cazcarra i Palacio 
 En Santiago Gotor Sanchez 
 En Joan de Dou i Playá 
 Na Maria Rosa Infante i Martínez Pardo 
 En Juan Fernando Horcajada i Moya 
 Na Maria Rosa Parera i Coll 
 En Antoni Bosch Carrera 
 Na Sandra Camps Bataller 
 En Josep Camí Sanahuja 
 En Eduardo Conde Muntadas-Prim 
 En Miguel Ángel Ariño Martín 
 Na Isabel Méndiz Noguero 
 En Francesc Mora Sagués 

 
 Secretària no patró Na Maria José Font Boix 

 
 
 
  Barcelona, 22 de febrer de 2022 
 
 
 
 
 
EL PRESIDENT LA SECRETARIA NO PATRÓ 
(Sr. Miguel Angel Cazcarra Palacio) (Sra. Ma. José Font Boix) 
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