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ACTIU Notes 2018   2017
  A) ACTIU NO CORRENT 1.077.104,31   1.170.581,69
    I. Immobilitzat intangible 6 999.067,22   1.082.066,48
      2. Aplicacions informàtiques 12.760,45  27.533,99
      6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 986.306,77   1.054.532,49
    II. Immobilitzat material 7 71.932,09   81.470,21
      3. Instal·lacions tècniques 22.978,99  25.297,25
      5. Altres instal·lacions i utillatge 17.592,26  20.035,66
      6. Mobiliari 10.771,69  12.171,29
      7. Equips per a processaments d'informació 14.102,43  17.114,83
      9. Altre immobilitzat 6.486,72   6.851,18
    VI. Inversions financeres a llarg termini 8.1 6.105,00   7.045,00
      5. Altres actius financers 6.105,00  7.045,00

   
  B) ACTIU CORRENT 7.656.020,22   6.731.415,07
    II. Existències 520,00   65.578,63
      6. Acomptes 520,00   65.578,63
    III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i 
altres comptes a cobrar 

 4.158.800,34   3.284.237,25

      1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 8.1 1.559.793,02  1.299.956,92

      2. Deutors, entitats del grup, associats i altres parts   
vinculades 8.1 i 19 142.168,84  96.602,14

      5. Personal 8.1 4.868,32  7.956,73
      6. Actius per impost corrent 0,00   0,00
      7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques  2.451.970,16  1.879.721,46
    V. Inversions financeres a curt termini 29.102,40   1.029.651,82
      1. Instruments de patrimoni 8.1 0,00  0,00
      2. Crèdits a tercers 8.1 18.000,00  73.867,82
      5. Altres actius financers 8.1 11.102,40   955.784,00
    VI. Periodificacions a curt termini 13.081,61   5.172,70
    VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.454.515,87   2.346.774,67
      1. Tresoreria 3.454.515,87   2.346.774,67
  TOTAL ACTIU (A + B) 8.733.124,53   7.901.996,76

 
 
Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç al 31 de desembre de 
2018. 
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PATRIMONI NET I PASSIU Notes 2018   2017
  A) PATRIMONI NET 3.579.691,13   3.660.885,48
    A-1) Fons propis 107.412,96   107.412,96
      I. Fons dotacionals o fons socials 11 6.010,12   6.010,12
        1. Fons dotacionals o fons socials 11 6.010,12   6.010,12
      IV. Excedents d'exercicis anteriors 101.402,84   101.402,84
        1. Romanent 101.402,84   101.402,84
      VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 11 0,00   0,00
    A-2) Ajustaments per canvis de valor 0,00   0,00
      I. Actius financers disponibles per a la venda 0,00   0,00
    A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12 3.472.278,17   3.553.472,52
      3. Altres subvencions, donacions i llegats 3.472.278,17   3.553.472,52

   
  B) PASSIU NO CORRENT  628.134,49   0,00
    II. Deutes a llarg termini  628.134,49  0,00
      2. Creditors per arrendament financer  0,00  0,00
      3. Altres passius financers  628.134,49  0,00

   
  C) PASSIU CORRENT 4.525.298,91   4.241.111,28
    III. Deutes a curt termini  821.091,52  405.344,14
      1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00  0,00
      2. Creditors per arrendament financer  0,00  0,00
      3. Altres passius financers  821.091,52  405.344,14
    V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 9.1 i 9.2 3.704.207,39   3.835.767,14
      1. Proveïdors 9.1 85.923,63  83.312,99
      2. Proveïdors, entitats del grup i associades 9.1 i 19 17.891,42  184.983,75
      3. Creditors varis 3.359.918,45  3.278.318,75
      4. Personal (remuneracions pendents de pagament)  113,32  0,00
      5. Passiu per impost corrent 0,00  0,00
      6. Altres deutes amb les Administracions Públiques 15 240.360,57  288.723,00
      7. Acomptes d'usuaris 9.1 0,00   428,65
    VI. Periodificacions a curt termini 0,00   0,00
  TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+C) 8.733.124,53   7.901.996,76

 
 
Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç al 31 de desembre de 
2018. 
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COMPTE DE RESULTATS Notes 2018   2017
OPERACIONS CONTINUADES       
  1. Ingressos per les activitats 8.511.663,54   8.548.437,85
    a) Vendes 23.055,53  18.345,27
    b) Ingressos per prestació de serveis 5.992.246,35  5.651.140,36
      b1) Prestacions de serveis 6.052.634,97  5.609.884,57
      b2) Variació de saldos projectes -60.388,62  41.255,79
    d) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 145.804,28  100.945,25
    e) Subvencions oficials a les activitats 14.2 2.301.282,91  2.705.681,36
    g) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat de 
l'exercici 

 49.274,47   72.325,61

  2. Ajuts concedits i altres despeses -447.470,77   -389.407,13
    a) Ajuts concedits -447.470,77  -391.474,01
    c) Reintegrament d'ajuts i assignacions 0,00   2.066,88
  5. Aprovisionaments -331.557,54   -320.659,39
    a) Consum de béns destinats a les activitats -331.557,54   -320.659,39
  6. Altres ingressos de les activitats 14.2 657.262,26   576.397,93
    a) Ingressos per arrendaments 617.198,08  570.494,09
    c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.064,18   5.903,84
  7. Despeses de personal 14.3 -6.111.770,18   -6.232.425,84
    a) Sous, salaris i assimilats -5.319.982,06  -5.430.454,20
    b) Càrregues socials -791.788,12   -801.971,64
  8. Altres despeses d'explotació -2.245.140,38   -2.136.786,29
    a) Serveis exteriors -1.798.332,67  -1.616.793,03
      a.2)  Arrendaments i cànons -113.664,83  -85.730,04
      a.3)  Reparacions i conservació -12.793,50  -14.676,60
      a.4)  Serveis professionals independents -966.523,34  -939.220,06
      a.6)  Primes d'assegurances -35.277,22  -35.550,31
      a.7)  Serveis bancaris -4.965,64  -3.428,63
      a.8)  Publicitat, propaganda i relacions públiques -218.685,82  -102.096,59
      a.9)  Subministraments -173.151,19  -155.388,34
      a.10) Altres serveis -273.271,13  -280.702,46
    b) Tributs -93.169,83  -87.120,35
    c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de 
les activitats 8.3 26.088,43  -19.296,25

    d) Altres despeses de gestió corrent -379.726,31   -413.576,66
  9. Amortització de l'immobilitzat 6 i 7 -98.553,95   -112.352,94
  10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 14.2 68.225,72   68.225,72
  12. Deteriorament i resultat per alineacions d'immobilitzat -508,79   0,00
    b) Resultats per alienacions i altres  -508,79  0,00
  13. Altres resultats 1.781,81   -3.336,52

  I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)  3.931,72   -1.906,61

  14. Ingressos financers 176,67   2.236,15
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COMPTE DE RESULTATS Notes 2018  2017
    b) De valores negociables i altres instruments financers  176,67  2.236,15
      b2) En tercers  176,67  2.236,15
  15. Despeses financeres -3.177,43   -21,82
    b) Per deutes amb tercers  -3.177,43  -21,82
  16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00   347,21
    b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles 
per a la venda  0,00  347,21

  17. Diferències de canvi -930,96   -654,93
  II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -3.931,72   1.906,61
  III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS ( I + II ) 0,00   0,00
  19. Impostos sobre beneficis  0,00  0,00
  IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)  0,00  0,00

  
Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Compte de Resultats al 31 de 
desembre de 2018. 
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ESTAT D’INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS 
 

  2018 2017 

Resultat del Compte de Resultats 0,00 0,00 
   
   

TRANSFERÈNCIES AL COMPTE DE RESULTATS -68.225,72 -68.225,72 

Subvencions, donacions i llegats rebuts -68.225,72 -68.225,72 
   

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS -68.225,72 -68.225,72 

 
 
Les Notes 1 a 20 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’Estat d’Ingressos i Despeses 
Reconeguts al 31 de desembre de 2018. 
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET  
 
 
 

  Fons dotacional 
o social 

Resultats 
d'exercicis 
anteriors 

Resultat de 
l’exercici 

Ajustaments 
per canvi de 

valor 

Subvencions, 
donacions i 

llegats 
TOTAL 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2016 6.010,12 101.402,84 0,00 0,00 3.793.355,59 3.900.768,55 

SALDO INICI DE L'EXERCICI 2017 6.010,12 101.402,84 0,00 0,00 3.793.355,59 3.900.768,55 

I. Total ingressos i despeses reconeguts 2017 - - - - (68.225,72) (68.225,72) 

III. Altres variacions del patrimoni net - 0,00 0,00 - (171.657,35) (171.657,35) 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2017 6.010,12 101.402,84 0,00 0,00 3.553.472,52 3.660.885,48 

SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2018 6.010,12 101.402,84 0,00 0,00 3.553.472,52 3.660.885,48 

I. Total ingressos i despeses reconeguts 2018 - - - - (68.225,72) (68.225,72) 

III. Altres variacions del patrimoni net - 0,00 0,00 - (12.968,63) (12.968,63) 

SALDO FINAL DE L'EXERCICI 2018 6.010,12 101.402,84 0,00 0,00 3.472.278,17 3.579.691,13 
 
Les Notes 1 a 20 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net al 31 de desembre de 2018. 
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Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant de l’Estat de Fluxos d’Efectiu al 31 
de desembre de 2018. 

 Notes 2018 2017 
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ   
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos 11 0,00 0,00 
2. Ajustaments del resultat 8.680,31 61.864,07 

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 6 i 7 98.553,95 112.352,94 

c) Variació de provisions (+/-)  -26.088,43 19.296,25 

d) Subvencions traspassades (-) 12 -68.225,72 -68.225,72 

e) Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-) 6 508,79 0,00 

g) Ingressos financers (-) -176,67 -2.236,15 

h) Despeses financeres (+)  3.177,43 21,82 

i) Diferències de canvi (+/-)  930,96 654,93 

3. Canvis en el capital corrent  1.066.276,53 1.591.579,93 
b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) -783.416,03 -756.575,93 

c) Altres actius corrents (+/-) 936.430,44 1.953.709,83 

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) -131.559,75 126.254,33 

e) Altres passius corrents (+/-) 415.747,38 274.191,70 

f) Altres actius i passius no corrents (+/-)  629.074,49 -6.000,00 

4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació  -2.658,51 4.074,43 

a) Pagaments d’interessos (-)  -3.177,43 -21,82 

c) Cobraments d'interessos (+)  518,92 3.992,55 

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)  0,00 103,70 

5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4)   1.072.298,33 1.657.518,43 

B) FLUXOS D’EFECTIUS DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ    
6. Pagaments per inversions (-)  -6.525,36 -3.036,03 

b) Immobilitzat intangible 6 0,00 0,00 

c) Immobilitzat material  7 -6.525,36 -3.036,03 

f) Altres actius financers  0,00 0,00 

7. Cobraments per desinversions (+)  55.867,82 187.386,83 
b) Immobilitzat intangible  0,00 0,00 

c) Immobilitzat material   0,00 0,00 

f) Altres actius financers  55.867,82 187.386,83 

8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6)  49.342,46 184.350,80 
C) FLUXOS D’EFETIU DE LES ACTIVITATS DE 

FINANÇAMENT    

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni  -12.968,63 -171.657,35 
a) Variacions de fons (+/-)  -12.968,63 -171.657,35 

b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+)  0,00 0,00 

11. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (+/-9)  -12.968,63 -171.657,35 

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI  -930,96 -654,93 

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O 
EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D)  

 1.107.741,20 1.669.556,95 

Efectiu o equivalents a l’inici de l’exercici 2.346.774,67 677.217,72 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici 3.454.515,87 2.346.774,67 
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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
La Fundació URV, (més endavant, la FURV o la Fundació), amb CIF G43581321 i Domicili Social i fiscal al 
C/.Escorxador, s/n, de Tarragona, va ser inscrita en la Direcció General de Drets i d’Entitats Jurídiques de la 
Generalitat de Catalunya amb la classificació de Fundació i número d’inscripció 1361 amb data 18 de gener de 
2000. 
 
La FURV, d’acord amb els seus estatuts, té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar, 
per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció al registre de fundacions.  
 
La FURV és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de 
forma permanent a la realització d’activitats d’interès general previstes en els seus estatuts. Té com a objectiu 
principal fomentar les relacions entre la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV), la societat i l’entorn 
socioeconòmic, fomentar la recerca i la innovació i la formació continuada, i constituir-se com a estructura que 
canalitzi i vehiculi la transferència de coneixements i de tecnologia de la URV. 
 
Per a la consecució dels fins fundacionals, la FURV desenvolupa les activitats que el Patronat considera 
necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que 
estableix la normativa sobre fundacions. 
. 
En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la FURV desenvolupa les activitats que, sense ànim 
exhaustiu, s’enumeren a continuació: 
 
1. Fomentar i desenvolupar canals que permetin millorar el coneixement i la comunicació i establir relacions 

entre la URV, les entitats de recerca i centres de tecnologia en les quals la URV participa i l’entorn 
socioeconòmic. 

 
2. Promoure i fomentar contractes i convenis de recerca, innovació i prestació de serveis entre el personal 

acadèmic, serveis, departaments, escoles i facultats, i altres centres on la URV participa, i entitats públiques 
o privades, o amb persones físiques. 

 
3. Promoure i fomentar cursos de formació i especialització adreçats sobretot, però no exclusivament, al 

personal extern de la URV. 
 
4. Produir i organitzar aquests cursos de formació i especialització. 
 
5. Encarregar-se de la gestió econòmica, administrativa i comptable i del suport informàtic i de personal dels 

esmentats contractes, convenis i cursos. Posar a disposició l’expertesa i suport tècnic, econòmic-
administratiu, a les entitats de recerca, instituts i centres de tecnologia en els quals la URV participa. 

 
6. Assessorar el personal acadèmic, els serveis, els departaments, les escoles i les facultats, a més de les 

autoritats acadèmiques. També donar suport tant per negociar, signar i executar contractes i convenis de 
recerca, d’innovació i de prestació de serveis, com per realitzar cursos. 

 
7. Obtenir recursos externs per promoure i fomentar contractes, convenis i cursos esmentats; en general, per 

realitzar activitats de patronatge. 
 
8. Potenciar la transferència de coneixement i tecnologia de la URV i els centres esmentats en els dos primers 

punts, a fi d’utilitzar-la, difondre-la i comercialitzar-la. 
 
9. Assessorar i tramitar sol·licituds davant l’oficina de patents corresponent i assessorar en temes de propietat 

industrial i intel·lectual i altres drets, i també en les negociacions entre el personal acadèmic i les empreses 
a l’hora d’explotar-les. 

 
10. Dur a terme estudis, projectes, treballs, així com contractar amb tercers. 
 
11. Actuar com a centre d’informació i coordinació per a les empreses i altres entitats privades o públiques que 

vulguin establir amb la URV relacions especials pel que fa a promoció d’estudis, organització de cursos 
d’especialització, contractes de recerca, assistència tècnica i consultoria, etc. 

 
12. Promoure i participar en la creació d’empreses i l’establiment de vivers d’empreses, i formar-ne part si 

s’escau. 
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13. Altres objectius no esmentats que serveixin per millorar les relacions de la URV amb l’entorn. 
 
14. Gestionar, a sol·licitud de la URV, els edificis de la URV en els quals es faci R+D+i i formació permanent. 

 
15. Potenciar la transferència de coneixement i tecnologia de la URV i de les entitats de recerca i parcs científics 

i centres tecnològics on la URV participa, donant suport en les activitats i gestionant els projectes que 
aquests li encarreguin. 

 
Per a desenvolupar les seves activitats, la FURV, disposa de dos Centres: 
 
• El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació  
• El Centre de Formació Permanent  
 
El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (en endavant, CTTi) és la Unitat de Valorització de la URV 
(UV-URV), i el seu objectiu és satisfer des de l’àmbit universitari les necessitats tecnològiques i de serveis 
generades pels sectors productius i l’administració, mitjançant la transferència de tecnologia i coneixement, la 
gestió de la propietat industrial i intel·lectual, la vigilància tecnològica, l’emprenedoria i l’oferta d’infraestructures de 
transferència (viver d’empreses). També presta suport en les àrees de transferència de tecnologia i de protecció 
de la propietat industrial i intel·lectual als centres tecnològics creats a l’entorn dels parcs científics i tecnològics 
(PCT) impulsats i creats per la URV (Centre Tecnològic de la Química de Catalunya – CTQC), instituts de recerca 
(Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili – IISPV), fundacions (Fundació del Parc de Turisme i Oci de Catalunya 
(FPCTTO) i Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)) i parcs científics i tecnològics (PCT de Turisme i Oci de la 
Costa Daurada, SL (PCTTO). 
 
El Centre de Formació Permanent (en endavant, CFP) posa a l’abast de la ciutadania, dels professionals i de les 
empreses, l’oferta de formació permanent de la URV, amb l’objectiu de facilitar l’ampliació de coneixements, el 
reciclatge i l’especialització professional. La seva oferta formativa s’estructura en tres grans programes: estudis de 
postgrau (màster i especialista universitari), cursos d’extensió i formació a mida per a les empreses. 
 
La FURV ha dotat una estructura, el Servei de Gestió Econòmica (en endavant, SGE), que dóna suport a ambdós 
centres. Incorpora el personal tècnic i administratiu per a la gestió econòmica, gestió de personal, tramesa de 
dades, prevenció de riscos laborals i suport informàtic. Tanmateix, aquest servei es presta a l’Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV), a la Fundació PCT de Turisme i Oci de Catalunya (FPCTTO) i a la Fundació Parc 
Tecnològic del Vi (VITEC), al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de la Costa Daurada, SL (PCTTO), i al 
Centre Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC). 
 
El model que segueix la UV-URV es basa en una unitat de valorització i comercialització integrada que engloba les 
àrees de Transferència de Tecnologia, Propietat Industrial i Intel·lectual (PI), Emprenedoria i Ajuts. Des de la seva 
creació l’any 2000, la FURV-CTTi gestiona la protecció del coneixement derivat de la recerca de la URV. L’àrea de 
Propietat Industrial i Intel·lectual (PI) s’encarrega de la presentació i seguiment de les sol·licituds de patents davant 
l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), així com la presentació de sol·licituds de protecció internacional 
PCT, sol·licituds de Registres de la Propietat Intel·lectual, i altres accions relacionades. 
 
Els principals objectius de l’àrea de PI són sensibilitzar a la comunitat universitària per tal de fomentar totes les 
tecnologies susceptibles de ser protegides, identificar noves oportunitats de patentar en els grups de recerca de la 
URV, mitjançant les visites programades a aquests grups i fer el seguiment i vigilància de l’activitat d’R+D+i. 
 
El CTTi fa un recull de les Ofertes Tecnològiques de la URV i altres ens, plasmat en la Plataforma Tecnològica de 
la URV, que permet identificar aquestes tecnologies segons la seva àrea d’expertesa i la seva forma de protecció 
de la propietat industrial i intel·lectual (patents, registres de la PI, cultius i altres tecnologies). 
 
L’objectiu d’aquesta plataforma és millorar la visibilitat de les tecnologies de la URV i altres ens per a les empreses, 
posant a la seva disposició informació detallada i actualitzada sobre les mateixes. 
 
La FURV posa a disposició de la societat el coneixement i potencial innovador de la URV. 
 
A l’exercici 2013 es va elaborar el “Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2013-2016”, i 
durant els exercicis 2018 i 2017 s’han dut a terme les accions programades segons el cronograma establert a 
l’esmentat pla d’igualtat. 
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No es disposa de la informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats descrites, indicant els 
criteris utilitzats per a la seva selecció, desglossant la informació per sexes i detallant l'impacte diferenciat 
d'aquestes activitats sobre homes i dones. 
 
 
a) Ajuts concedits i altres despeses: Veure informació Nota 14.2 
 
b) Convenis de col·laboració empresarial subscrits amb altres entitats: 

 
 

CLIENT CONVENIS DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL FURV 2018 TOTAL 

ASSOCIACIO 
D'ENGINYERS 

INDUSTRIALS DE 
CATALUNYA- 
TARRAGONA 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'ASSOCIACIO D'ENGINYERS 
INDUSTRIALS DE CATALUNYA - DEMARCACIO DE TARRAGONA PER TAL DE COL·LABORAR 
AMB EL PROJECTE MOTOSTUDENT 

700,00

ATEKNEA ALLIANCE 
INVESTMENTS, S.L. 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA ATEKNEA 
ALLIANCE INVESTMENTS, S.L. PER A LA INVESTIGACIO I DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
I+D "PLATAFORMA TECNOLOGICA DE CO-CREACION PARA FACILITAR EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION A LA TERCERA EDAD” 

7.500,00

BIOPOLIS, SL CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA BIOPOLIS, SL PER 
TAL DE COL·LABORAR AMB EL XXI CONGRES NACIONAL DE MICROBIOLOGIA D'ALIMENTS 1.000,00

FEDERACION DE 
EMPRESAS QUIMICAS Y 

PLASTICOS DE DE 
ARAGON 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA FEDERACION DE 
EMPRESAS QUIMICAS Y PLASTICOS DE  DE ARAGON PER COL·LABORAR EN ACTIVITATS 
D'INTERES GENERAL DEL PROJECTE T17243N EN EL MARC DE L'ALIANZA STEM (CIENCIA, 
TECNOLOGIA, INGENIERIA I MECANICA) 

1.250,00

FUNDACIO PRIVADA 
REDDIS 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I LA FUNDACION PRIVADA 
REDDIS PER A LA REALITZACIO DEL PROJECTE: "FIRST LEGO LEAGUE TARRAGONA-REUS 
2018 (SETENA EDICIO)" 

2.000,00

FUNDACION RENAL 
IÑIGO ALVAREZ DE 

TOLEDO 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I LA FUNDACION RENAL IÑIGO 
ALVAREZ DE TOLEDO PER A LA REALITZACIO DEL PROJECTE: "CREATSENS: NUEVAS 
PLATAFORMAS PARA LA MONITORIZACION DE LA FUNCION RENAL" 

78.886,06

IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS DE REUS 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'IL·LUSTRE COL·LEGI 
D'ADVOCATS DE REUS PER A LA REALITZACIO DEL PROJECTE: "AULA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA. JULI GENS I RIVALT" 

2.000,00

LABORATORIOS 
FERRING, SAU 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA LABORATORIOS 
FERRING, SAU PER A LA REALITZACIO DEL PROJECTE: "AULA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA. JULI GENS I RIVALT" 

600,00

REPSOL PETROLEO, 
S.A. 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL EN ACTIVITATS D'INTERES GENERAL ENTRE LA 
FUNDACIO URV I REPSOL PETROLEO, SA PER TAL DE COL·LABORAR EN EL PROJECTE 
"PROGRAMA EXTRALECTIU STEM BARCELONA-APQUA" 

8.850,00

TOTAL CONVENIS COL·LABORACIO EMPRESARIAL FURV 2018 102.786,06
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CLIENT CONVENIS DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL FURV 2017 TOTAL 

ASSOCIACIO CATALANA DE 
LLEVADORES 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'ASSOCIACIO 
CATALANA DE LLEVADORES AMB MOTIU DE LA JORNADA: XXXIV REUNIO DE 
GINECOLEGS I OBSTETRES I LA XI REUNIO DE LLEVADORES I INFERMERES DE LES 
COMARQUES CATALANES 

300,00

ATEKNEA ALLIANCE INVESTMENTS, 
S.L. 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA ATEKNEA 
ALLIANCE INVESTMENTS, S.L. PER A LA INVESTIGACIO I DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE I+D "PLATAFORMA TECNOLOGICA DE CO-CREACION PARA FACILITAR EL 
ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCION 

7.500,00

COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE 
TARRAGONA 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I EL COL·LEGI OFICIAL 
DE METGES DE TARRAGONA AMB MOTIU DE LA JORNADA: XXXIV REUNIO DE 
GINECOLEGS I OBSTETRES I LA XI REUNIO DE LLEVADORES I INFERMERES DE LES 
COMARQUES CATALANES 

550,00

FEDERACION DE EMPRESAS 
QUIMICAS Y PLASTICOS DE  DE 

ARAGON 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA 
FEDERACION DE EMPRESAS QUIMICAS Y PLASTICOS DE ARAGON PER 
COL·LABORAR EN ACTIVITATS D'INTERES GENERAL DEL PROJECTE T17243N EN EL 
MARC DE L'ALIANZA STEM 

1.750,00

FUNDACION RENAL IÑIGO ALVAREZ 
DE TOLEDO 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I LA FUNDACION 
RENAL IÑIGO ALVAREZ DE TOLEDO PER A LA REALITZACIO DEL PROJECTE: 
"CREATSENS: NUEVAS PLATAFORMAS PARA LA MONITORIZACION DE LA FUNCION 
RENAL" 

30.139,12

LEAR CORPORATION HOLDING 
SPAIN SLU 

CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA LEAR 
CORPORATION HOLDING SPAIN SLU PER COL·LABORAR EN LES ACTIVITATS DEL 
PROJECTE F18001N: ORGANITZACIO DE LA FIRST LEGO LEAGUE 

4.000,00

PLASTICSEUROPE AISBL 
CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FURV I L'EMPRESA PLASTIC 
EUROPE AISBL PER COL·LABORAR EN LES ACTIVITATS D'INTERES GENERAL DEL 
PROJECTE T17213N: APQUA 2017 

13.200,00

REPSOL PETROLEO, S.A. CONVENI DE COL·LABORACIO EMPRESARIAL ENTRE LA FUNDACIO URV I L'EMPRESA 
REPSOL PETROLEO, SA PER COL·LABORAR EN EL PROJECTE T17029N STEM APQUA 8.643,19

TOTAL CONVENIS COL·LABORACIO EMPRESARIAL FURV 2017 66.082,31
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2. BASES DE PRESENTACIÓ 
 
a) Imatge fidel 
 
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de la FURV, amb la finalitat de presentar 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les operacions de la FURV, així com la veracitat 
dels fluxos d’efectiu incorporats en l’estat dels fluxos d’efectiu, segons les normes establertes en el Pla de 
Comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el passat 23 de desembre de 2008, Decret 259/2008, modificat pel 
Decret 125/2010 publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el passat 14 de setembre de 2010. 
 
Aquests comptes anuals han estat formulats pel Patronat de la FURV i seran sotmesos a la seva aprovació, 
estimant que seran aprovats sense cap mena de modificació. Els comptes anuals de l’exercici 2017 van ser 
aprovats pel Patronat de la FURV el passat 17 d’abril de 2018 per unanimitat. 
 
No existeix cap principi comptable o criteri de valoració que tenint un efecte significatiu als comptes anuals, s’hagi 
deixat d’aplicar. 
 
Les xifres contingudes en tots els estats comptables que formen part dels comptes anuals (balanç de situació, 
compte de resultats, estat d’ingressos i despeses reconeguts, estat de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos 
d’efectiu i memòria dels comptes anuals) estan expressades en euros, que és la moneda de presentació i funcional 
de la FURV. 
 
Els comptes anuals de la FURV presenten un fons de maniobra positiu per import de 3.130.721,31 euros (fons de 
maniobra positiu per import de 2.490.303,79 euros al 2017) i un resultat de 0,00 euros (0,00 euros al 2017). La 
FURV disposa del suport financer de la Universitat Rovira i Virgili.  
 
b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 
La preparació dels comptes anuals requereix la realització per part de la Direcció econòmica de la FURV de 
determinades estimacions comptables i la consideració de determinats elements de judici. Aquests s’avaluen 
contínuament i es fonamenten en l’experiència històrica i altres factors, incloent les expectatives de successos 
futurs, que s’han considerat raonables d’acord amb les circumstàncies. 
 
Si bé les estimacions considerades s’han realitzat sobre la millor informació disponible a la data de formulació dels 
presents comptes anuals, qualsevol modificació en el futur d’aquestes estimacions s’aplicaria de forma prospectiva 
des d’aquell moment, reconeixent l’efecte del canvi en l’estimació realitzada en el compte de resultats dels comptes 
anuals en qüestió. 
 
Les principals estimacions i judicis considerats en l’elaboració dels comptes anuals són les següents: 

 
- Vides útils dels elements de l’immobilitzat material i actius intangibles (veure Notes 4.1 i 4.2). 
- Valor raonable dels instruments financers (Nota 4.4). 

 
c) Comparabilitat de la informació 

 
D’acord amb la legislació mercantil, la Direcció de la FURV presenta, a efectes comparatius amb cadascuna de les 
partides del balanç, el compte de resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la 
informació quantitativa requerida en la memòria, a més de les xifres de l’exercici 2018, les corresponents a l’exercici 
anterior. 
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3. PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS 
 

La proposta de distribució de resultats de l’exercici 2018 formulada i que es presentarà al Patronat de la Fundació 
per a la seva aprovació és la següent: 
 

 Import 
2018 

Base de repartiment  
Resultat  0,00 

 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per la Fundació en l’elaboració dels presents comptes 
anuals, han estat les següents: 
 
4.1 Immobilitzat intangible 

 
a) Aplicacions informàtiques 
 
Les aplicacions informàtiques figuren valorades al seu cost d’adquisició i s’amortitzen en funció de la seva vida útil 
que s’estima entre 4 i 6 anys. Les despeses de manteniment d’aquestes aplicacions informàtiques es carreguen al 
compte de resultats de l’exercici en que es produeixen. 
 
Correspon a les llicències i els programes d’ordinador utilitzats per a la gestió pròpia de la FURV. Aquests 
programes han estat adquirits a tercers.  
 
b) Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 
 
Correspon als drets d’ús dels edificis així com el mobiliari i equips informàtics i electrònics necessaris per a 
desenvolupar l’activitat de la FURV cedits gratuïtament per la URV i l’Ajuntament de Reus. En concret, els actius 
cedits són els següents: 
 
- Cessió d’ús Edifici Mas Miarnau: Edifici situ a Reus, a l’Avinguda Onze de Setembre nº 112, el qual s’ha 

valorat d’acord al preu de mercat del lloguer d’aquestes instal·lacions durant la vida útil de la seva cessió. 
 
- Cessió d’ús Edifici CTTi: Edifici situ a Tarragona, a l’Avinguda Països Catalans nº 18, el qual s’ha valorat 

pel seu valor raonable, d’acord amb la informació facilitada per la URV, cedent de l’ús de fruit. 
 
- Cessió d’ús de mobiliari i d’equips informàtics de l’Edifici Mas Miarnau: Mobiliari i equips informàtics i 

electrònics de l’edifici situat a Reus, els quals figuren comptabilitzats segons el seu preu d’adquisició, en 
base a la informació facilitada per l’Ajuntament de Reus. 

 
L’amortització es calcula segons el mètode lineal d’acord amb la vida útil dels respectius béns i atenent a la 
depreciació efectivament soferta pel seu funcionament, ús i aprofitament o d’acord amb la vida útil de la concessió, 
el menor dels dos. 
 

 Anys de vida útil estimada 
Cessió d’ús Edifici Mas Miarnau: 18-06-2003 20 
Cessió d’ús Edifici CTTi: 03-12-2002 50 
Cessió d’ús Equips Informàtics Mas Miarnau: 01-06-2005 6 
Cessió d’ús Mobiliari Mas Miarnau: 01-06-2005  20 

 
 
4.2 Immobilitzat material 
 
L’immobilitzat material figura comptabilitzat pel seu preu d’adquisició menys l’amortització i l’import acumulat de 
qualsevol eventual pèrdua de valor. 
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Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns d’immobilitzat material s’incorporen a l’actiu com a major 
valor del bé exclusivament quan suposen un augment de la seva capacitat, productivitat o allargament de la seva 
vida útil, i sempre que sigui possible conèixer o estimar el valor comptable dels elements que resulten donats de 
baixa de l’inventari per haver estat substituïts. 
 
Les despeses financeres directament atribuïbles a l’adquisició o construcció d’elements de l’immobilitzat que 
necessitin un període de temps superior a un any per a estar en condicions d’ús s’incorporen al seu cost fins que 
es troben en condicions de funcionament. 
 
Els costos de reparacions importants s’activen i s’amortitzen durant la vida útil estimada dels mateixos, mentre que 
les despeses de manteniment recurrents es carreguen al compte de resultats durant l’exercici en que s’incorre en 
elles. 
 
L’amortització de l’immobilitzat material es calcula d’acord amb el mètode lineal aplicant els percentatges en funció 
de la vida útil dels respectius béns i atenent a la depreciació efectivament soferta pel seu funcionament, ús i 
aprofitament, segons el detall següent:  
 

 Anys de vida útil estimada 
  
Instal·lacions Tècniques 18 
Altres Instal·lacions i Utillatge 18 
Estris 8 
Mobiliari 10 
Equipaments per a Processaments d’Informació 4 
Altre Immobilitzat 10 

 
El Patronat de la FURV amb data 28 de juny de 2002 va resoldre que tot l’immobilitzat adquirit a càrrec dels 
projectes gestionats per la FURV fins a l’esmentada data i el nou immobilitzat es cediran a la URV per al seu 
manteniment. A partir d’aquesta data, els elements adquirits a càrrec de projectes gestionats pels investigadors de 
la URV es comptabilitzen com a despesa de l’exercici (aprovisionaments). 
 
Quan el valor comptable d’un actiu és superior al seu import recuperable estimat, el seu valor es redueix de forma 
immediata fins al seu import recuperable. 
 
Les pèrdues i guanys per la venda d’immobilitzat material es calculen comparant els ingressos obtinguts per la 
venda amb el valor comptable i es registren al compte de resultats. 
 
La FURV avalua, a data de tancament de l’exercici, si existeix algun indici de deteriorament del valor d’algun actiu. 
Si existís tal indici, la FURV estimarà l’import recuperable de l’actiu, entenent com el major entre el valor raonable 
de l’actiu menys els costos per a la seva venda i el seu valor en ús. Per a determinar el valor en ús d’un actiu, les 
entrades d’efectiu futures que aquest s’estima que generarà es descompten al seu valor actual utilitzant una taxa 
de descompte que reflexa el valor actual del diner a llarg termini i els riscos específics de l’actiu. 
 
En el cas que l’actiu analitzat no generi fluxos de caixa per sí mateix independentment d’altres actius, s’estimarà 
el valor raonable o en ús de la unitat generadora d’efectiu (grup més petit identificable d’actius que genera fluxos 
d’efectiu identificables per separat d’altres actius o grups d’actius) on s’inclou l’actiu. En el cas d’existir pèrdues per 
deteriorament en una unitat generadora d’efectiu, es reduirà l’import en llibres dels actius de forma proporcional al 
valor en llibres de cadascun d’ells respecte a la mateixa. 
Les pèrdues per deteriorament (excés del valor en llibres de l’actiu sobre el seu valor recuperable) es reconeixen 
al compte de resultats de l’exercici. 
 
Al tancament de cada exercici, en el cas que en exercicis anteriors la FURV s’hagi reconegut pèrdues per 
deteriorament d’actius, s’avalua si existeixen indicis de que aquestes hagin desaparegut o disminuït, estimant-se 
en el seu cas el valor recuperable de l’actiu deteriorat.  
 
Una pèrdua per deteriorament reconeguda en exercicis anteriors únicament es revertiria si s’hagués produït un 
canvi en les estimacions utilitzades per a determinar l’import recuperable de l’actiu des de que l’última pèrdua per 
deteriorament fos reconeguda. Si aquest fos el cas, el valor en llibres de l’actiu s’incrementarà fins el seu valor 
recuperable, no podent excedir el valor en llibres que s’hagués registrat, net d’amortització, de no haver-se 
reconegut la pèrdua per deteriorament per a l’actiu en anys anteriors. Aquesta reversió es registraria al compte de 
resultats de l’exercici. 
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4.3 Arrendaments 
 
a) Quan la Fundació és l’arrendatari – Arrendament operatiu 
 
Els arrendaments en què l’arrendador conserva una part important dels riscos i beneficis derivats de la titularitat es 
classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en concepte d’arrendament operatiu (nets de qualsevol 
incentiu rebut de l’arrendador) es carreguen al compte de resultats de l’exercici en què es meriten sobre una base 
linial durant el període d’arrendament. 
 
b) Quan la Fundació és l’arrendador – Arrendament operatiu 
 
Quan els actius són arrendats sota arrendament operatiu, l’actiu s’inclou al balanç d’acord amb la seva naturalesa. 
Els ingressos derivats de l’arrendament es reconeixen de forma linial durant el termini de l’arrendament. 
 
 
4.4 Instruments financers 
 
4.4.1. Actius financers 
 
La Fundació fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement inicial i revisa la 
mateixa a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn 
de la finalitat amb la qual aquestes inversions han estat adquirides. 
 
De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com corrents els actius financers amb venciment igual o 
inferior a l’any, i com no corrents si el seu venciment supera aquest període. 
 
La Fundació registra la baixa d’un actiu financer quan s’han extingit o s’han cedit els drets contractuals sobre els 
fluxos d’efectiu de l’actiu financer, essent necessari que s’hagin transferit de forma substancial els riscos i beneficis 
inherents a la seva propietat, que en el cas concret de comptes a cobrar s’entén que aquest fet es produeix en 
general si s’han transmès els riscos d’insolvència i de mora. 

 
Els actius financers de la Fundació es classifiquen en les següents categories: 
 
a) Préstecs i partides a cobrar 
 
Els préstecs i partides a cobrar són actius financers no derivats amb cobraments fixes o determinables que no 
cotitzen en un mercat actiu. S’inclouen en actius corrents, excepte per a venciments superiors a 12 mesos des de 
la data de balanç, que es classifiquen com actius no corrents. 
 
Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries per deteriorament de valor 
si existeix evidència objectiva que no es cobraran tots els imports que es deuen.  
 
Aquest epígraf correspon principalment a: 
 
-  Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis: recull les quantitats pendents de cobrament derivades 

de les activitats de la FURV, bàsicament les quals es valoren pel valor nominal del seu deute, que és similar 
al valor raonable en el moment inicial. Aquest valor és minorat, en el seu cas, per la corresponent provisió 
per insolvències (pèrdua de valor de l’actiu), quan existeix evidència objectiva que no es cobrarà la totalitat 
de l’import endeutat, amb efecte al compte de resultats de l’exercici. 
 

- Crèdits concedits a tercers els quals es valoren pel seu valor nominal (aquest valor no difereix 
significativament de la seva valoració a cost amortitzat utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu). 

 
- Comptes a cobrar per operacions no comercials, corresponents bàsicament a personal. 
 
- Dipòsits i fiances entregats a curt i a llarg termini i crèdits a entitats. Aquests figuren registrats en l’epígraf 

d’“Altres actius financers”. 
 
- Acomptes a proveïdors. 
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b) Actius financers disponibles per a la venda 
 

En aquesta categoria s’inclouen aquelles inversions en les quals la Fundació no té una influència significativa o 
control (Nota 8.2). Aquestes es classifiquen com actius no corrents tret que es pretengui alienar la inversió en els 
dotze mesos següents a la data del balanç, cas en què la inversió es classificarà com un actiu corrent. 

 
Aquestes inversions es valoren pel seu valor raonable, registrant els guanys o pèrdues que sorgeixen per canvis 
en el mateix dins del patrimoni net fins que l’actiu s’alieni o deteriori, moment en què les pèrdues i guanys acumulats 
en el patrimoni net s’imputen al compte de resultats, sempre que sigui possible determinar l’esmentat valor 
raonable. En cas contrari, es registren pel seu cost menys pèrdues per deteriorament de valor. 
 
En el cas dels actius financers disponibles per a la venda, s’efectuen correccions valoratives si existeix evidència 
objectiva que el seu valor s’ha deteriorat com resultat d’una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs 
en el cas d’instruments de deute adquirits o per la falta de recuperabilitat del valor en llibres de l’actiu en el cas 
d’inversions en instruments de patrimoni. La correcció valorativa és la diferència entre el seu cost o cost amortitzat 
menys, si escau, qualsevol correcció valorativa prèviament reconeguda en el compte de resultats i el valor raonable 
en el moment que s’efectuï la valoració.  

 
Els ingressos per dividends derivats d’actius financers disponibles per a la venda es registren en l’epígraf 
d’“Ingressos financers” del compte de resultats en el moment en el qual s’estableix el dret de la Fundació a rebre’ls. 
 
c) Inversions mantingudes fins al venciment  
 
Els actius financers mantinguts fins al seu venciment, són valors representatius de deute amb cobraments fixes o 
determinables i venciment fix, que es negocien en un mercat actiu i que la Direcció de la FURV té la intenció 
efectiva i la capacitat de mantenir fins al seu venciment. 
 
Aquests actius financers s’inclouen en actius no corrents, excepte aquells amb venciment inferior a 12 mesos a 
partir de la data de balanç, els quals es classifiquen com actius corrents. 
 
Els criteris de valoració d’aquestes inversions són els mateixos que per als préstecs i partides a cobrar. 
 
 
4.4.2 Passius financers 
 
La FURV fixa la categoria dels seus passius financers en el moment del seu reconeixement inicial i revisa la mateixa 
a cada data de tancament, en base a les decisions adoptades per la Direcció. Aquesta classificació depèn de la 
finalitat amb la qual aquests passius han estat formalitzats. 
 
De forma general, en el balanç adjunt es classifiquen com a corrents els passius financers amb venciment igual o 
inferior a l’any, i com a no corrents si el venciment supera aquest període. 
La baixa d’un passiu financer es reconeixerà quan l’obligació que genera s’hagi extingit. 
 
La FURV classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de deutes a pagar, i inclou deute per 
operacions comercials i deutes per operacions no comercials.  
 
El deute financer es reconeix inicialment per l’import del valor raonable del mateix, registrant-se també els costos 
en que s’hagin incorregut per a la seva obtenció. En períodes posteriors, la diferència entre els fons obtinguts (nets 
dels costos necessaris per a la seva obtenció) i el valor de reemborsament, en el cas que l’hagués i fos significativa, 
es reconeix al compte de resultats durant la vida del deute d’acord amb el tipus d’interès efectiu. 
 
Els deutes per operacions comercials amb venciment no superior a un any i que no tenen un tipus d’interès 
contractual es valoren, tant en el moment inicial com posteriorment, pel seu valor nominal quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 
 
S’inclouen sota aquesta categoria les següents tipologies de passius per naturalesa: 
 
- Deutes per operacions comercials corresponents als saldos de proveïdors per prestació de serveis. 

 
- Deutes per projectes: dins l’epígraf “Creditors varis projectes” es troben comptabilitzats els ingressos a 

càrrec de projectes dels quals la despesa encara no s’ha meritat, però es produirà en exercicis futurs. La 
variació del saldo dels projectes periodificats s’imputa a resultats en la mesura en que s’incorren en les 
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despeses associades als esmentats projectes. Tanmateix, a la data de tancament de l’exercici, la FURV 
traspassa a patrimoni net els saldos dels projectes finalitzats amb antiguitat superior a 6 mesos . Aquests 
saldos són disponibles per al personal docent  investigador, per dur a terme els seus projectes, però resten 
sota la tutela de la FURV. 

 
- Partides a pagar per operacions no comercials. S’inclouen, entre altres personal. 
 
 
4.5 Transaccions en moneda estrangera 
 
La FURV defineix com a moneda funcional a l’euro per a la preparació dels seus comptes en tant és la moneda de 
l’entorn econòmic principal en el que opera la FURV.  
 
En conseqüència les operacions en altres divises diferents a l’euro es consideren denominades en moneda 
estrangera. 
 
Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda funcional de la FURV utilitzant els tipus de 
canvi vigents a la data de la transacció. Les pèrdues i guanys en moneda estrangera que resultin de la liquidació 
d’aquestes transaccions i de la conversió als tipus de canvi de tancament dels actius i passius monetaris 
denominats en moneda estrangera es reconeixen al compte de resultats. 
 
 
4.6 Impost sobre beneficis 
 
La Fundació va ser reconeguda com a entitat sense afany de lucre i per tant, gaudeix de l’exempció de l'Impost de 
Societats per les activitats definides a l’objecte social. 
 
La FURV liquida l’impost de societats acollint-se a la llei 49/2002 de 23 de desembre de 2002 de règim fiscal de 
les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
D’acord amb aquesta llei tots els ingressos que obté la FURV per al desenvolupament de la seva activitat estan 
exempts de l’Impost de Societats. 
 
 
4.7 Ingressos i despeses 

 
Els ingressos i despeses es registren comptablement en el moment en què es meriten, és a dir quan es produeix 
el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment en que es produeix 
el corrent monetari o financer derivat d’ells. 
 
El reconeixement dels ingressos per vendes es produeix en el moment en que s’han transferit al comprador els 
riscos i beneficis significatius inherents a la propietat del bé venut, no mantenint la gestió corrent sobre aquest bé, 
ni retenint el control efectiu sobre el mateix. 
 
Quant als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de la prestació a la data 
de balanç, sempre i que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. 
 
No obstant, seguint el principi de prudència, la Fundació és prudent en les seves estimacions i valoracions a 
realitzar en condicions d’incertesa i únicament comptabilitza els beneficis realitzats al tancament de l’exercici, 
mentre que els riscos previsibles i les pèrdues eventuals amb origen a l’exercici o en un altre anterior es 
comptabilitzen quan aquests són coneguts. 
 
En el cas concret dels ingressos per cànon de gestió dels projectes, aquests s’imputen al compte de resultats en 
funció de la durada individual dels projectes i l’import contractat d’acord al conveni/contracte/curs signat per als 
projectes de transferència. 
 
 
4.8 Subvencions, donacions i llegats 
 
Les subvenciones, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins complir 
les condicions per a considerar-se no reintegrables, mentre que les subvencions, donacions i llegats no 
reintegrables es registren com a ingressos directament imputats al patrimoni net i es reconeixen com a ingressos 
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sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, 
donació o llegat. 
 
A aquests efectes, una subvenció, donació o llegat es considera no reintegrable quan existeix un acord 
individualitzat de concessió de la subvenció, de la donació o del llegat, s’han complert totes les condicions 
establertes per a la seva concessió i no existeixen dubtes raonables de que es cobrarà. 
 
Les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de l’import concedit i les 
subvencions, donacions i llegats no monetaris pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment 
del seu reconeixement. 
 
 
4.9 Provisions i contingències 
 
Les provisions es reconeixen quan la FURV té una obligació present, ja sigui legal o implícita, com a resultat de 
fets passats, i és probable que sigui necessària una sortida de recursos per a liquidar l’obligació on l’import es pot 
estimar de forma fiable. 
 
Les provisions es valoren pel valor actual dels reembossaments que s’espera que seran necessaris per a liquidar 
l’obligació, utilitzant un tipus abans d’impostos que reflexi les avaluacions del mercat actual, del valor temporal del 
diner i els riscos específics de l’obligació. Els ajustos en la provisió amb motiu de la seva actualització es reconeixen 
com una despesa financera conforme es van meritant. 
 
Les provisions amb venciment inferior o igual a un any, amb un efecte financer no significatiu no es descompten. 
 
Quan s’espera que part del reemborsament necessari per a liquidar la provisió sigui reemborsat per un tercer, 
aquest es reconeix com un actiu independent, sempre que sigui pràcticament segura la seva recepció. 
 
Per a la seva part, es consideren passius contingents aquelles possibles obligacions sorgides com a conseqüència 
de fets passats, la materialització de les quals està condicionada a que succeeixi o no un o més esdeveniments 
futurs independents de la voluntat de la FURV. 
 
Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable presentant-se un detall dels mateixos en la 
memòria. 
 
 
4.10 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 
Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objecte la protecció i millora del mediambient 
es comptabilitzen, si escau, com a despeses de l’exercici en què s’incorren. 
No obstant això, si suposen incorporacions a l’immobilitzat material com a conseqüència d’actuacions per a 
minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del mediambient, es comptabilitzen com a més valor de 
l’immobilitzat. 
 
 
4.11 Transaccions entre parts vinculades 
 
Amb caràcter general, les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor 
raonable. En el seu cas, si el preu acordat difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la 
realitat econòmica de l’operació. La valoració posterior es realitza conforme amb el previst en les corresponents 
normes. 
 
 
4.12 Despeses de personal 
 
Les indemnitzacions per cessament es paguen als empleats com a conseqüència de la decisió de la Fundació de 
rescindir el seu contracte de treball abans de l'edat normal de jubilació o quan l'empleat accepta renunciar 
voluntàriament a canvi d'aquestes prestacions. La Fundació reconeix aquestes prestacions quan s'ha compromès 
de forma demostrable a cessar en la seva feina als treballadors d'acord amb un pla formal detallat sense possibilitat 
de retirada o a proporcionar indemnitzacions per cessament com a conseqüència d'una oferta per animar una 
renúncia voluntària. Les prestacions que no es pagaran en els dotze mesos següents a la data del balanç es 
descompten al seu valor actual. 
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No hi ha compromisos per pensions o similars amb els treballadors de la Fundació.  
 
 
5. GESTIÓ DEL RISC FINANCER 
 
Factors de risc financer 
 
Les activitats de la Fundació estan exposades a diversos riscos financers: risc de crèdit i risc de liquiditat. 
 
La gestió del risc financer està controlada per la Direcció Financera de la Fundació.  
 
a) Risc de crèdit 
 
El risc de crèdit sorgeix d’efectiu i equivalents a l’efectiu, així com de deutors comercials o altres deutes, incloent 
comptes a cobrar pendents i transaccions compromeses. 
 
En relació als deutors comercials, la Fundació avalua la qualitat creditícia del client, tenint en compte la seva posició 
financera, l’experiència passada i altres factors. Els límits individuals de crèdit s’estableixen en funció de criteris 
interns. 

 
b) Risc de liquiditat 

 
La FURV manté una política de liquiditat consistent en la contractació, si s’escau, de dipòsits financers a curt 
termini, amb disponibilitat immediata, sense risc que ajusta el seu import a les necessitats de tresoreria per atendre 
tots els compromisos de pagament que es derivin de la seva activitat. La FURV disposa de tresoreria que mostra 
al seu balanç. 
 
 
6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 
El detall i moviment de les partides incloses en “Immobilitzat intangible” és el següent: 

 
DESCRIPCIÓ Saldo a 

31/12/2017 ALTES BAIXES Saldo a 
31/12/2018 

COST       

Aplicacions informàtiques 195.471,32 0,00 0,00 195.471,32

Cessió d'ús edificis 1.904.536,44 0,00 0,00 1.904.536,44

Cessió d'ús d'equips informàtics 225.738,61 0,00 0,00 225.738,61

Cessió d'ús mobiliari 98.612,51 0,00 0,00 98.612,51

TOTAL COST 2.424.358,88 0,00 0,00 2.424.358,88

AMORTITZACIÓ ACUMULADA     

A.A. Aplicacions Informàtiques 167.937,33 14.773,54 0,00 182.710,87

A.A. Cessió d'ús edificis 886.983,48 63.295,05 0,00 950.278,53

A.A. Cessió d'ús d'equips informàtics 225.738,61 0,00 0,00 225.738,61

A.A. Cessió d'ús mobiliari 61.632,98 4.930,67 0,00 66.563,65

TOTAL A. A. Immobilitzat Intangible 1.342.292,40 82.999,26 0,00 1.425.291,66

VALOR NET COMPTABLE 1.082.066,48    999.067,22
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DESCRIPCIÓ Saldo a 
31/12/2016 ALTES BAIXES Saldo a 

31/12/2017 

COST       

Aplicacions informàtiques 195.471,32 0,00 0,00 195.471,32

Cessió d'ús edificis 1.904.536,44 0,00 0,00 1.904.536,44

Cessió d'ús d'equips informàtics 225.738,61 0,00 0,00 225.738,61

Cessió d'ús mobiliari 98.612,51 0,00 0,00 98.612,51

TOTAL COST 2.424.358,88 0,00 0,00 2.424.358,88

AMORTITZACIÓ ACUMULADA  

A.A. Aplicacions Informàtiques 142.894,80 25.042,53 0,00 167.937,33

A.A. Cessió d'ús edificis 823.688,43 63.295,05 0,00 886.983,48

A.A. Cessió d'ús d'equips informàtics 225.738,61 0,00 0,00 225.738,61

A.A. Cessió d'ús mobiliari 56.702,31 4.930,67 0,00 61.632,98

TOTAL A. A. Immobilitzat Intangible 1.249.024,15 93.268,25 0,00 1.342.292,40

VALOR NET COMPTABLE 1.175.334,73   1.082.066,48

 
La FURV va activar a l’exercici 2005 el dret d’ús corresponent als edificis (CTTi i Mas Miarnau) així com 
l’equipament informàtic i mobiliari cedits per la URV i l’Ajuntament de Reus pel desenvolupament de la seva 
activitat. La contrapartida d’aquest actiu es comptabilitza dins del patrimoni net en la partida de subvencions, 
donacions i llegats rebuts (Nota 4.1.b) i es va traspassant com un ingrés al compte de resultats a mesura que 
s’amortitzen els esmentats actius. 
 
Durant l’exercici 2018 no s’han comptabilitzat resultats derivats de l’alienació o disposició d’elements d’immobilitzat 
intangible (0,00 euros al 2017). 
 
No hi ha béns subvencionats dins de l’immobilitzat intangible ni a l’exercici 2018 ni a l’exercici 2017. 
 
El detall dels elements d’immobilitzat intangible totalment amortitzats i en ús dels exercicis 2018 i 2017 és el 
següent: 
 

DESCRIPCIÓ Total amortitzat i en ús 
Exercici 2018 

Total amortitzat i en ús 
Exercici 2017 

Aplicacions informàtiques 139.462,27 114.212,92 

Cessió d'ús d'equips informàtics 225.738,61 225.738,61 

Total Immobilitzat Intangible 
totalment amortitzat i en ús 365.200,88 339.951,53 
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7. IMMOBILITZAT MATERIAL 
 
El detall i moviment de les partides incloses en l’Immobilitzat material és el següent: 
 

DESCRIPCIÓ Saldo a 
31/12/2017 ALTES BAIXES Saldo a 

31/12/2018 

COST        

Instal·lacions tècniques 41.727,02 0,00 0,00 41.727,02

Altres instal·lacions i utillatge 57.961,96 0,00 0,00 57.961,96

Mobiliari 44.414,83 896,30 (1.488,64) 43.822,49

Equips informàtics 67.394,35 4.682,98 (620,00) 71.457,33

Altre immobilitzat material 57.976,32 946,08 (8.849,58) 50.072,82

TOTAL COST 269.474,48 6.525,36 (10.958,22) 265.041,62

AMORTITZACIÓ ACUMULADA     

A.A. Instal·lacions tècniques 16.429,77 2.318,26 0,00 18.748,03

A.A. Altres instal·lacions i utillatge 37.926,30 2.443,40 0,00 40.369,70

A.A. Mobiliari 32.243,54 2.157,72 (1.350,46) 33.050,80

A.A. Equips informàtics 50.279,52 7.695,38 (620,00) 57.354,90

A.A. Altre immobilitzat material 51.125,14 939,93 (8.478,97) 43.586,10

TOTAL A. A. Immobilitzat Material 188.004,27 15.554,69 (10.449,43) 193.109,53

VALOR NET COMPTABLE 81.470,21   71.932,09
 
 
 

DESCRIPCIÓ Saldo a 
31/12/2016 ALTES BAIXES Saldo a 

31/12/2017 

COST        

Instal·lacions tècniques 41.727,02 0,00 0,00 41.727,02

Altres instal·lacions i utillatge 57.961,96 0,00 0,00 57.961,96

Mobiliari 43.391,53 1.023,30 0,00 44.414,83

Equips informàtics 68.466,41 1.334,78 (2.406,84) 67.394,35

Altre immobilitzat material 57.298,37 677,95 0,00 57.976,32

TOTAL COST 268.845,29 3.036,03 (2.406,84) 269.474,48

AMORTITZACIÓ ACUMULADA     

A.A. Instal·lacions tècniques 14.111,51 2.318,26 0,00 16.429,77

A.A. Altres instal·lacions i utillatge 35.482,90 2.443,40 0,00 37.926,30

A.A. Mobiliari 28.681,58 3.561,96 0,00 32.243,54

A.A. Equips informàtics 45.218,41 7.467,95 (2.406,84) 50.279,52

A.A. Altre immobilitzat material 47.832,02 3.293,12 0,00 51.125,14

TOTAL A. A. Immobilitzat Material 171.326,42 19.084,69 (2.406,84) 188.004,27

VALOR NET COMPTABLE 97.518,87   81.470,21

 
  



 
 
 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Formulació dels comptes anuals de l’exercici 2018 

 
 

22 

Durant l’exercici 2018 s’han comptabilitzat pèrdues derivades de l’alienació o disposició d’elements d’immobilitzat 
material per import de 508,79 euros (0,00 euros al 2017). 
 
No hi ha béns subvencionats dins de l’immobilitzat material ni a l’exercici 2018 ni a l’exercici 2017. 
 
a) Béns totalment amortitzats 

 
El detall dels elements d’immobilitzat material totalment amortitzats i en ús dels exercicis 2018 i 2017 és el següent: 
 

DESCRIPCIÓ Total amortitzat i en ús 
Exercici 2018 

Total amortitzat i en ús 
Exercici 2017 

Altres instal·lacions i utillatge 13.986,81 13.986,91 
Mobiliari 19.090,39 648,60 
Equips informàtics 39.852,84 38.455,02 
Altre immobilitzat material 35.745,64 44.045,64 

Total Immobilitzat Material 
totalment amortitzat i en ús 108.675,78 97.136,17 

 
b) Béns sota arrendament operatiu  
 
Al compte de resultats de l’exercici 2018 s’han inclòs despeses per arrendament operatiu per import de 113.664,83 
euros (85.730,04 euros l’exercici 2017). 
 
Els actius objecte d’arrendament són serveis i equipaments necessaris per al desenvolupament de l’activitat de la 
FURV. Entre d’altres es composa de lloguers d’espais virtuals, rentings d’equips per a processos d’informació, 
lloguers d’elements de transport i lloguer d’altres instal·lacions i utillatge per a l’organització de jornades de difusió 
de l’activitat de la FURV. 

 
c) Assegurances 
 
La Fundació té contractades vàries pòlisses d’assegurança pels riscos als que estan sotmesos els béns de 
l’immobilitzat material. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera suficient. 
 
 
8. ACTIUS FINANCERS 
 
8.1 Categories d’actius financers 

 
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers, exceptuant els saldos amb l’Administració 
Pública, que s’inclouen en la Nota 13, és el que es detalla a continuació: 
 

 

Instruments financers 
a llarg termini 

Instruments financers 
a llarg termini Total 

Instruments 
Financers 

  
Instruments de 

patrimoni Crèdits, derivats i altres Instruments de 
patrimoni Crèdits, derivats i altres 

Categoria Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Inversions mantingudes fins al 
venciment     0,00 0,00     11.102,40 955.784,00 11.102,40 955.784,00

Préstecs i partides a cobrar     6.105,00 7.045,00     1.725.350,18 1.543.962,24 1.731.455,18 1.551.007,24

Actius disponibles per la venda                 

- Valorats a valor raonable                 

- Valorats a cost                 

Total 0,00 0,00 6.105,00 7.045,00 0,00 0,00 1.736.452,58 2.499.746,24 1.742.557,58 2.506.791,24
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8.2 Actius financers classificats per venciments 
 

Venciments a 31 de desembre de 2018 Venciment   

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

Inversions amb empreses del grup i associades        
- Instruments de patrimoni      0,00
- Crèdits a empreses     0,00
- Valors representatius de deute      0,00
- Derivats      0,00

- Altres actius financers       0,00

Inversions financeres               
- Instruments de patrimoni      0,00
- Crèdits a tercers 18.000,00    18.000,00
- Valors representatius de deute      0,00
- Derivats      0,00

- Altres actius financers 11.102,40 6.000,00   105,00 17.207,40

Deutes comercials no corrents             0,00

Acomptes 520,00           520,00

Deutors comercials i altres comptes a cobrar        
- Usuaris i Deutors per vendes i prestacions de serveis 1.559.793,02    1.559.793,02
- Deutors, entitats del grup, associats i altres parts 
vinculades 142.168,84      142.168,84

- Altres deutors 0,00    0,00

- Personal 4.868,32      4.868,32

Total 1.736.452,58 0,00 6.000,00 0,00 0,00 105,00 1.742.557,58

 
  

 2018 2017
  

Actius financers a llarg termini:  

Fiances 6.105,00 7.045,00
  
Actius financers a curt termini  

Acomptes 520,00 65.578,63
Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 1.559.793,02 1.299.956,92
Deutors, entitats del grup, associats i altres parts vinculades (Nota 19) 142.168,84 96.602,14
Personal 4.868,32 7.956,73
Instruments de patrimoni 0,00 0,00
Crèdits a tercers 18.000,00 73.867,82
Inversions mantingudes fins al venciment 11.102,40 955.784,00
  
Total 1.742.557,58 2.506.791,24
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Venciments a 31 de desembre de 2017 Venciment  

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

Inversions amb empreses del grup i associades        
- Instruments de patrimoni      0,00
- Crèdits a empreses     0,00
- Valors representatius de deute      0,00
- Derivats      0,00

- Altres actius financers       0,00

Inversions financeres               
- Instruments de patrimoni      0,00
- Crèdits a tercers 73.867,82    73.867,82
- Valors representatius de deute      0,00
- Derivats      0,00

- Altres actius financers 955.784,00 940,00 6.000,00  105,00 962.829,00

Deutes comercials no corrents             0,00

Acomptes 65.578,63           65.578,63

Deutors comercials i altres comptes a cobrar        
- Usuaris i Deutors per vendes i prestacions de serveis 1.299.956,92    1.299.956,92
- Deutors, entitats del grup, associats i altres parts 
vinculades 96.602,14      96.602,14

- Altres deutors 0,00    0,00

- Personal 7.956,73      7.956,73

Total 2.499.746,24 940,00 0,00 6.000,00 0,00 105,00 2.506.791,24

 
La Fundació, a data 31 de desembre de 2018 i 2017 té registrades fiances a llarg termini que principalment 
corresponen a garanties exigides en contractes signats amb entitats públiques. L’import de les fiances a llarg 
termini, a 31 de desembre de 2018, és de 6.105,00 euros (7.045,00 euros a 31 de desembre de 2017). 
 
Al tancament de l’exercici la Fundació ajusta l’import de les fiances de garanties del sector públic esmentades 
anteriorment i passa del llarg al curt termini aquelles que tenen un venciment no superior a l’any. A 31 de desembre 
de 2018 les fiances a curt termini de garanties del sector públic són per import de 11.102,40 euros (5.784,00 euros 
a 31 de desembre de 2017).  
 
Els crèdits a tercers, inclouen: 
 

- Crèdits a entitats, per import de 18.000,00 euros (73.525,57 euros al 2017), concedits a la Fundació PCT 
Turisme i Oci de Catalunya (en endavant, FPCTTO) i al PCT de Turisme i Oci de la Costa Daurada, SL 
(en endavant, PCTTO), i a la Asociación Innovadora de Nutrición y Salut (en endavant, AINS), segons el 
detall següent: 
 

 EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 
 
FPCTTO 18.000,00 0,00 

PCTTO 0,00 72.600,00 

AINS 0,00 925,57 

TOTAL 18.000,00 73.525,57 
 
Els crèdits de l’exercici 2017 per import de 73.525,57 euros es van liquidar durant l’exercici 2018 i el crèdit 
de l’exercici 2018 per import de 18.000,00 euros s’ha liquidat durant el primer trimestre de l’exercici 2019. 
 

- Interessos de comptes corrents per import de 0,00 euros (342,25 euros al 2017). 
  



 
 
 

FUNDACIÓ UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Formulació dels comptes anuals de l’exercici 2018 

 
 

25 

8.3 Actius financers disponibles per a la venda 
 
Instruments de patrimoni: corresponien a l’adquisició que va fer la FURV l’any 2005 d’una participació corresponent 
al 6,59% del capital social de la Societat Promotora del Parc Tecnològic de Tarragona, S.L. (en endavant, la 
Societat Promotora), per import de 91.000,00 euros. Aquesta societat no cotitzava en borsa. 
 
La Societat Promotora, es va dissoldre i liquidar el tretze de desembre de 2016; segons escriptura autoritzada pel 
notari de Tarragona, Sr. Martín Garrido Melero, al tom 2045, foli 199, full T-30331 inscripció 13º.- i inscrita al 
Registre Mercantil de Tarragona el 28 de desembre de 2016; essent retornada l’aportació inicial feta per part de la 
FURV a la Societat Promotora corresponent al 6,59% del seu capital social, (6.000,00 euros) el 2 de desembre de 
2016. 
 
La FURV, a l’abril de 2017 va registrar un ingrés per import de 347,21 euros provinent de la Societat Promotora en 
concepte de beneficis d’actius disponibles per a la venda, com a resultat de la liquidació de l’esmentada Societat. 
Aquest saldo es va recollir a l’epígraf de variació de valor raonable en instruments financers del compte de resultats 
de la FURV de l’exercici 2017. 
 
A l’exercici 2018 la FURV no té instruments de patrimoni ja que durant l’exercici 2018 la FURV no ha adquirit 
participacions en el capital social de cap societat. 
 
8.4 Morositat 
 
A l’exercici 2018 la FURV ha dotat provisions per insolvències per import de 17.409,00 euros (0,00 euros al 2017), 
i ha traspassat directament a pèrdues de crèdits incobrables els saldos deutors de clients de dubtós cobrament, 
per import de 15.027,68 euros (48.782,09 euros al 2017). 
 
Durant l’exercici 2018 s’han recuperat saldos deutors provisionats en exercicis anteriors per import de 58.525,11 
euros (29.485,84 euros al 2017) i s’han comptabilitzar ingressos excepcionals per import de 2.240,00 euros (0,00 
euros al 2017) corresponents a la recuperació de saldos deutors donats de baixa en exercicis anteriors. Aquest 
import s’inclou dins de l’epígraf d’Altres Resultats del compte de resultats. 
 
 
9. PASSIUS FINANCERS 

 
9.1 Categories de passius financers 
 
L’anàlisi per categories dels passius financers al 31 de desembre de 2018 i de 2017, a excepció dels saldos amb 
l’Administració Pública que s’inclouen en la Nota 13, és el següent: 
 

 

Instruments financers 
a llarg termini 

Instruments financers 
a curt termini 

Total 
Instruments 
Financers 

  Deutes amb entitats 
de crèdit Derivats i altres Deutes amb entitats 

de crèdit Derivats i altres 

Categoria Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Saldo 
31.12.18 

Saldo 
31.12.17 

Dèbits i partides a 
pagar 0,00 0,00 628.134,49 0,00 0,00 0,00 4.284.938,34 3.952.388,28 4.913.072,83 3.952.388,28

Total 0,00 0,00 628.134,49 0,00 0,00 0,00 4.284.938,34 3.952.388,28 4.913.072,83 3.952.388,28
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 Dèbits i partides a pagar 
 2018 2017
  
Passius financers a llarg termini:  

Altres passius financers 628.134,49 0,00
   
Passius financers a curt termini:   

Proveïdors 85.923,63 83.312,99

Proveïdors, entitats del grup i associades (Nota 19) 17.891,42 184.983,75

Creditors varis projectes (Nota 9.2) 3.359.918,45 3.278.318,75

Personal (remuneracions pendents de pagament) 113,32 0,00

Altres passius financers 821.091,52 405.344,14

Acomptes d’usuaris 0,00 428,65
  

Total 4.913.072,83 3.952.388,28
 
Els passius financers a curt termini es reflecteixen pel valor nominal, no existint diferències significatives respecte el 
valor raonable de les mateixes. 
 
Al 31 de desembre de 2018 i 2017 la Fundació no disposa de línies de crèdit. 
 
9.2 Passius financers classificats per venciments 
 

Venciments a 31 de desembre de 2018 Venciment 

Classe 1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 
Deutes           
- Obligacions i altres valors negociables   0,00
- Deutes amb entitats de Crèdit   0,00
- Creditors per arrendament financer   0,00
- Derivats   0,00
- Altres passius financers 821.091,52 378.894,27 249.240,22       1.449.226,01

Deutes amb empreses del grup i associades         0,00

Creditors comercials no corrents         0,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar     
- Proveïdors 85.923,63   85.923,63
- Proveïdors, entitats del grup i associades 17.891,42   17.891,42
- Creditors varis 3.359.918,45   3.359.918,45
- Personal (remuneracions pendents de 
pagament) 113,32

  
113,32

- Acomptes d'usuaris 0,00   0,00

Total 4.284.938,34 378.894,27 249.240,22 0,00 0,00 0,00 4.913.072,83
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Venciments a 31 de desembre de 2017 Venciment 

Classe 1 any 2 anys 3 anys 4 anys 5 anys >5 anys Total 
Deutes               
- Obligacions i altres valors negociables   0,00
- Deutes amb entitats de Crèdit   0,00
- Creditors per arrendament financer   0,00
- Derivats   0,00
- Altres passius financers 405.344,14           405.344,14

Deutes amb empreses del grup i associades             0,00

Creditors comercials no corrents             0,00
Creditors comercials i altres comptes a pagar    
- Proveïdors 83.312,99   83.312,99
- Proveïdors, entitats del grup i associades 184.983,75   184.983,75
- Creditors varis 3.278.318,75   3.278.318,75
- Personal (remuneracions pendents de pagament)   0,00
- Acomptes d'usuaris 428,65   428,65

Total 3.952.388,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952.388,28
 
 
9.3 Creditors varis projectes 

 
La FURV gestiona projectes de recerca i transferència de tecnologia, així com l’activitat de formació permanent i 
organització de congressos per encàrrec de la URV. 
 
Dins l’epígraf “Creditors Varis Projectes” del passiu del balanç es troben comptabilitzats els ingressos a càrrec de 
projectes els quals la despesa encara no s’ha executat. 
 
Així doncs, l’import que figura a l’epígraf “Creditors varis projectes” correspon als saldos de projectes que s’executarà 
en exercicis posteriors. 
 
Saldo inicial 01.01.2018      3.278.318,75 
Ingrés (Imputació al Compte de Resultats)    2.559.328,75 
Altres (Periodificacions)              8.242,45 
Traspàs a Patrimoni Net                  (2.485.971,50) 
Altres moviments (Regularitzacions Traspàs Patrimoni Net)   0,00 
Saldo final 31.12.2018      3.359.918,45 
 
 
Saldo inicial 01.01.2017      3.148.561,50 
Ingrés (Imputació al Compte de Resultats)       (41.255,71) 
Altres (Periodificacions)              (644,31) 
Traspàs a Patrimoni Net                 (2.498.940,13) 
Altres moviments (Regularitzacions Traspàs Patrimoni Net)  2.670.597,40 
Saldo final 31.12.2017      3.278.318,75 
 
L’import traspassat al patrimoni net de la FURV es composa dels saldos dels projectes finalitzats fins al primer 
semestre de l’exercici 2018. Aquests saldos són disponibles per al personal investigador, per dur a terme els seus 
projectes, però resten sota la tutela de la FURV. 
 
La FURV periodifica aquells saldos de projectes que a la data de tancament estan amb saldo negatiu i es considera 
que les despeses meritades periodificades seran compensades amb ingressos compromesos en exercicis futurs. A 
l’exercici 2018 l’import periodificat ha estat de 10.255,98 euros (2.013,53 euros al 2017). 
 
La FURV provisiona aquells saldos de projectes que a la data de tancament estan amb saldo negatiu i no hi ha 
garanties, a la data de tancament, que les despeses meritades siguin compensades amb ingressos compromesos 
en exercicis futurs. A l’exercici 2018 l’import registrat com a despesa ha estat de 196.562,85 euros (185.468,85 
euros al 2017). 
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10. MONEDA ESTRANGERA 
 

Les transaccions amb moneda estrangera són les següents:  
 

 2018 2017
Compres de béns i serveis 
Prestacions de serveis  

12.200,46 
0,00 

7.680,57
0,00

 
Les compres de béns i serveis han estat en dòlars per facturacions de proveïdors de països tercers (fora de la 
CEE) corresponents a béns adquirits pels investigadors de la FURV. Aquestes compres són necessàries per al 
desenvolupament de les tasques d’R+D+i dels projectes d’investigació dels esmentats investigadors. 
 
No s’han prestat serveis en moneda estrangera ni a l’exercici 2018 ni a l’exercici 2017. 
 
 
11. FONS PROPIS 
 
a)  Fons dotacional 
 
D’acord amb l’escriptura de constitució, número 1221, de 19 de Juliol de 1999, la FURV és va constituir amb una 
dotació inicial de 6.010,12 euros, aportació efectuada a títol gratuït per la URV, quantitat que va ingressar a la caixa 
de la FURV en metàl·lic. 
 
Des de la data de constitució fins a la data de tancament del comptes anuals dels exercicis 2018 i 2017 no hi ha 
hagut cap canvi en la dotació fundacional.  

 
L’article 9 dels estatuts defineix el patrimoni de la FURV; aquest queda vinculat al compliment dels fins 
fundacionals. Està integrat pel capital fundacional, constituït per la dotació fundacional inicial, per tots els béns i 
drets de contingut econòmic que accepti i rebi la FURV amb la finalitat d’incrementar el capital fundacional i tots 
els rendiments, fruits, rendes i productes, i altres béns incorporats a la FURV per qualsevol títol o concepte.  
b) Resultat de l’exercici  
 
La FURV ha obtingut un resultat després d’impostos a l’exercici 2018 de 0,00 euros (0,00 euros al 2017). La FURV 
equilibra els seus comptes amb l’aportació anual que la URV fa a la FURV (970.046,50 euros a l’exercici 2018 i 
993.963,47 euros a l’exercici 2017 (Nota 19)), ajustant l’aplicació d’aquesta subvenció a resultats per a l’assoliment 
de l’equilibri financer. 
 
 
12. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
El moviment de les subvencions de capital no reintegrables que apareixen en el balanç sota l'epígraf "Subvencions, 
donacions i llegats rebuts" és el següent: 

 
 2018 2017
Saldo inicial 3.553.472,62 1.122.758,21
Traspàs a resultat (Nota 6) (68.225,72) (68.225,72)
Traspàs a Patrimoni Net (Nota 9.3) (12.968,63) 2.498.940,13
Saldo final 3.472.278,17 3.553.472,62

 
El saldo d’aquest epígraf es composa de: 
 

• Traspàs a resultat: La FURV traspassa a resultat l’import equivalent a la dotació d’amortització dels drets 
d’ús rebuts gratuïtament d’acord amb l’explicat a la Nota 4.1.b) i Nota 6. L’import traspassat al 2018 és de 
68.225,72 euros (68.225,72 euros al 2017). 

 
• Traspàs a Patrimoni Net: L’import de 12.968,63 euros (2.498.940,13 euros al 2017) correspon als saldos 

dels projectes finalitzats amb una antiguitat superior a 6 mesos traspassats al Patrimoni Net de la FURV 
segons l’explicat a la Nota 9.3. 

 
La FURV comptabilitza l’import de les subvencions atorgades segons la despesa executada. 
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Respecte a les donacions i subvencions rebudes durant els anys 2018 i 2017 per projectes gestionats per la FURV 
i registrades al compte de resultats, són les següents: 
 
12.a)  Donacions 2018 i 2017 a projectes gestionats per la FURV: 
 

DONACIONS FURV 2018 

INSTITUCIÓ CLIENT PROJECTE DESCRIPCIÓ TOTAL 

EMPRESES ASSOCIACIO EMPRESARIAL QUIMICA DE 
TARRAGONA F18064N 2ND TRANS PYRENEAN MEETING IN CATALYSIS 500,00

Total ASSOCIACIO EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA 500,00

AUTOMATISMOS LOZANO, S.L. T18133S EQUIP URV COMPETICIO MOTOSTUDENT 2017-2018 
(CATEGORIA ELECTRICA) anualitat 2018 5.000,00

Total AUTOMATISMOS LOZANO, S.L. 5.000,00

COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE CATALUNYA F18186N XIV INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF 
PSYCHOLINGUISTICS 700,00

Total COL·LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE CATALUNYA 700,00

CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA F18119N CONGRES INTERNACIONAL: BATALLA DE L’EBRE. 
1938-2018 10.000,00

Total CONSORCI D'AIGÜES DE TARRAGONA 10.000,00

DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. T18151N DONACIO PER A LES ACTIVITATS DEL PROJECTE 
APQUA 7.000,00

Total DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. 7.000,00

ETCNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL T17071S EQUIP URV COMPETICIO MOTOSTUDENT 2017-2018 
(CATEGORIA ELECTRICA) anualitat 2017 1.200,00

Total ETCNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL 1.200,00

INDUSTRIAS PRECIBER, SA T18133S EQUIP URV COMPETICIO MOTOSTUDENT 2017-2018 
(CATEGORIA ELECTRICA) anualitat 2018 2.000,00

Total INDUSTRIAS PRECIBER, SA 2.000,00

INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL 
LES TAPIES SA T18133S EQUIP URV COMPETICIO MOTOSTUDENT 2017-2018 

(CATEGORIA ELECTRICA) anualitat 2018 1.000,00

Total INICIATIVES DE DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL LES TAPIES SA 1.000,00

LABORATORIOS ROVI, SA T18138N 

DONACIO AL PROJECTE DEL DR SALAS PER LA 
FORMACIO DEL GRUP DE RECERCA EN 
ALIMENTACIO, NUTRICIO, CREIXEMENT I SALUT 
MENTAL 

2.500,00

Total LABORATORIOS ROVI, SA 2.500,00

LALLEMAND BIO,S.L. T18191S 
DONACIO LALLEMAND PER LES ACTIVITATS  
CIENTIFIQUES FERNANDO ZAMORA SECTOR 
ENOLOGIC  WINE OPEN ACCES JOURNAL 

5.000,00

Total LALLEMAND BIO,S.L. 5.000,00

NESTLE ESPAÑA, SA 
F17256N V CURS DE PEDIATRIA PRACTICA 1.200,00

F18134N XI CURS D'ACTUALITZACIÓ EN PEDIATRIA CLÍNICA 2.500,00

Total NESTLE ESPAÑA, SA 3.700,00

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA F18064N 2ND TRANS PYRENEAN MEETING IN CATALYSIS 500,00

Total REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA 500,00

SERVEIS D'INCINERACIO DE RESIDUS URBANS, S.A. T18161N DONACIO PROJECTE EXPOSICIO FOTOGRAFICA 
WALTER REUTER 3.000,00

Total SERVEIS D'INCINERACIO DE RESIDUS URBANS, S.A. 3.000,00

TOTAL EMPRESES 42.100,00

PERSONA 
FÍSICA BORRAS PENTINAT, SUSANA T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total BORRAS PENTINAT, SUSANA 150,00
CASADO CASADO, LUCIA T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total CASADO CASADO, LUCIA 150,00
COCCIOLO, ENDRIUS ELISEO T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total COCCIOLO, ENDRIUS ELISEO 150,00

FONT CAPAFONS, JOSEP T18190S DONACIONS AL PROJECTE RECERCA SOBRE EL 
DOLOR INFANTIL 3ª ANUALITAT 100,00

Total FONT CAPAFONS, JOSEP 100,00
GALIANA SAURA, ANGELES T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00
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Total GALIANA SAURA, ANGELES 150,00
JARIA MANZANO, JORDI T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total JARIA MANZANO, JORDI 150,00
MARQUES BANQUE, MARIA T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total MARQUES BANQUE, MARIA 150,00

MELVIN LOUIS, LUETKENS JR T18267S 
DONACIO PEL PROJECTE “CONVERSION OF PLASTIC 
WASTE INTO FUEL AND ADDED-VALUE CHEMICALS 
(ACRONYM: DECOM-PE)” 

5.694,47

Total MELVIN LOUIS, LUETKENS JR 5.694,47
PALLARES SERRANO, ANNA T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total PALLARES SERRANO, ANNA 150,00
PIGRAU SOLE, ANTONI T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total PIGRAU SOLE, ANTONI 150,00
POLINARIO MONTESINOS, JAVIER T18284N DONACIONS ACTIVITATS FUNDACIO URV 30,00

Total POLINARIO MONTESINOS, JAVIER 30,00
SABATE VIDAL, JOSEP MARIA T18285N DONACIONS PER AL CEDAT 150,00

Total SABATE VIDAL, JOSEP MARIA 150,00

TOTAL PERSONA FÍSICA 7.174,47

TOTAL DONACIONS FURV 2018 49.274,47

 
 
INSTITUCIÓ CLIENT PROYECTO DESCRIPCIÓ TOTAL 
EMPRESES 

ASSOCIACIO EMPRESARIAL QUIMICA DE 
TARRAGONA T17079N 

CONVENI ESPECIFIC DE COL·LABORACIO ENTRE EL 
DEPARTAMENT D ENSENYAMENT, URV, FURV I 
L AEQT PEL PROGRAMA DE L ALIANÇA STEM 
 APRENENTATGE DE LA CIENCIA A TRAVES DE LA 
INDAGACIO  (ACTI) 

20.000,00

Total ASSOCIACIO EMPRESARIAL QUIMICA DE TARRAGONA 20.000,00

DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. T17221S DONACIO PER A LES ACTIVITATS DEL PROJECTE 
APQUA 10.000,00

Total DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. 10.000,00
GRUNENTHAL PHARMA, SA F16155N PUNCIO ECOGUIADA EN CADAVER 4.000,00
Total GRUNENTHAL PHARMA, SA 4.000,00
LABORATORIOS ORDESA, SL F17223N X CURS D'ACTUALITZACIÓ EN PEDIATRIA CLÍNICA 2.500,00
Total LABORATORIOS ORDESA, SL 2.500,00
LALLEMAND BIO,S.L. T17022S DONACIO LALLEMAND 5.000,00
Total LALLEMAND BIO,S.L. 5.000,00

NESTLE ESPAÑA, SA 

F16133N IV CURS DE PEDIATRIA PRACTICA 1.000,00

T17132S 

DONACION 2017 PROYECTO: EFECTOS DE LA 
PERDIDA DE PESO PREOPERATORIA MEDIANTE UNA 
DIETA MUY BAJA EN CALORIAS VERSOS UNA DIETA 
MIXTA 

14.700,00

Total NESTLE ESPAÑA, SA 15.700,00

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA F17087N IX CONGRESO DE JOVENES INVESTIGADORES EN 
POLIMEROS 4.400,00

Total REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMICA 4.400,00

UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON F17114N MEDITERRANEAN SCHOOL OF COMPLEX 
NETWORKS 2017 1.085,61

Total UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON 1.085,61

TOTAL EMPRESES 62.685,61
PERSONA 
FÍSICA 

MINAYA MUÑOZ, FRANCISCO 

T16309S 
DONACIO: AVALUACIO DE LA ELECTROESTIMULACIO 
AMB ANIMALS SOBRE LA REGENERACIO MUSCULAR 
I NERVIOSA 

460,00

T17266S 
DONACIO: PRORROGA DEL PROJECTE D'AVALUACIO 
DE LA ELECTROESTIMULACIO AMB ANIMALS SOBRE 
LA REGENERACIO MUSCULAR I NERVIOSA 

4.360,00

Total MINAYA MUÑOZ, FRANCISCO 4.820,00

VALERA GARRIDO, FERMIN 

T16309S 
DONACIO: AVALUACIO DE LA ELECTROESTIMULACIO 
AMB ANIMALS SOBRE LA REGENERACIO MUSCULAR 
I NERVIOSA 

460,00

T17266S 
DONACIO: PRORROGA DEL PROJECTE D'AVALUACIO 
DE LA ELECTROESTIMULACIO AMB ANIMALS SOBRE 
LA REGENERACIO MUSCULAR I NERVIOSA 

4.360,00

Total VALERA GARRIDO, FERMIN 4.820,00
TOTAL PERSONA FÍSICA 9.640,00

TOTAL DONACIONS FURV 2017 72.325,61
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12.b)  Subvencions anys 2018 i 2017 a projectes gestionats per la FURV: 
 

• Moviment subvencions FURV 2018-2017 
 

 Saldos deutors a 31-12-18 i 31-12-17 per part dels ens subvencionadors: 
 

Subvencions FURV 
2018-2017 

Saldo Deutor 
a 31-12-17 Altes Traspàs a resultat Altres 

moviments 
Pendent 

a 31-12-18 

Entitats Públiques 60.039,03 221.244,11 -25.276,18 -40.455,96 215.551,00 

Generalitat de Catalunya 465.771,73 880.889,62 -277.214,04 -167.624,11 901.823,20 

Entitats Privades 0,00 144.314,22 -93.133,61 819,39 52.000,00 

Entitat vinculada URV 1.353.910,70 2.042.978,03 -1.905.659,08 -156.633,69 1.334.595,96 

Total Subvencions 
FURV 2018-2017 1.879.721,46 3.289.425,98 -2.301.282,91 -363.894,37 2.503.970,16 

 
Els saldos deutors a 31 de desembre de 2018 d’Entitats Privades per import de 52.000,00 euros (0,00 al 2017) 
s’inclouen dins de l’epígraf d’Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis de l’actiu corrent del Balanç. 
 
La resta de saldos pendents a 31 de desembre de 2018 per import total de 2.451.970,16 euros (1.879.721,46 euros 
al 2017) s’inclouen dins de l’epígraf d’Altres crèdits amb les Administracions Públiques de l’actiu corrent del Balanç. 
 

• Moviment subvencions FURV 2017-2016 
 

 Saldos deutors a 31-12-17 i 31-12-16 per part dels ens subvencionadors: 
 

Subvencions FURV 
2017-2016 

Saldo Deutor 
a 31-12-16 Altes Traspàs a resultat Altres 

moviments 
Pendent 

a 31-12-17 

Entitats Públiques 2.548,32 32.838,85 -29.797,31 54.449,17 60.039,03 

Generalitat de Catalunya 266.167,05 579.003,97 -379.399,29 0,00 465.771,73 

Entitats Privades -89.635,22 359.530,60 -278.216,38 8.321,00 0,00 

Entitat vinculada URV 582.014,33 2.137.899,32 -2.018.268,38 652.265,43 1.353.910,70 

Total Subvencions 
FURV 2017-2016 761.094,48 3.109.272,74 -2.705.681,36 715.035,60 1.879.721,46 

 
El Patronat de la Fundació considera que s’han complert les condicions associades a les subvencions atorgades. 
 
Totes les subvencions rebudes per la FURV als exercicis 2018 i 2017 han estat relacionades amb el seu objecte 
social. 
 
 
13. IMPOST SOBRE BENEFICIS I SITUACIÓ FISCAL 

 
a) Informació de caràcter fiscal 

 
La Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals els quatre últims exercicis dels principals impostos que 
li són aplicables, cinc en el cas de l’Impost sobre Beneficis.  
 
Com a conseqüència de les diferents possibles interpretacions de la legislació fiscal vigent, podrien sorgir passius 
addicionals com a conseqüència d’una inspecció. En tot cas, els administradors consideren que aquests passius, 
en cas de produir-se, no afectaran significativament els comptes anuals. 
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Tal com s’indica en la Nota 4.6, a la Fundació li és d’aplicació la bonificació de l’Impost de Societats, en totes les 
seves activitats. 
 
b) Saldos amb Administracions Públiques 
 
Al 31 de desembre de 2018 i 2017 els saldos que composen els epígrafs deutors i creditors d’Administracions 
Públiques, són els següents: 

 
 2018  2017 

 Deutors Creditors  Deutors Creditors 

Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00

Hisenda Pública per IVA 0,00 67.850,12 0,00 55.338,05

Hisenda Pública per IRPF 0,00 85.039,54 0,00 75.824,26
Hisenda Pública per Subvencions 
Concedides 2.451.970,16 0,00 1.879.721,46 0,00

Organismes de la Seguretat Social 0,00 87.470,91 0,00 157.560,69

Total 2.451.970,16 240.360,57 1.879.721,46 288.723,00

 
Tots els saldos creditors han estat liquidats durant el mes de gener de 2019. 
 
c) Impost sobre Societats 
 
La conciliació entre l’import net d’ingressos i despeses de l’exercici 2018 i la base imposable de l’Impost sobre 
Societats és la següent: 
 
  

Compte de resultats 
Augments Disminucions Total 

Saldo ingressos i despeses de l'exercici 0,00 0,00 0,00
Impost sobre Societats 0,00 0,00 0,00
Diferències permanents 0,00 0,00 0,00
Diferències temporàries amb origen en exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00
Compensació bases imposables negatives 0,00 0,00 0,00
Base imposable (resultat fiscal) 0,00 0,00 0,00
Quota a pagar (resultat fiscal) 0,00 0,00 0,00

 
 
d) Impost sobre el valor afegit 
 
La FURV realitza activitats en sectors diferenciats, Transferència de Tecnologia i Formació Permanent. Per a 
l’activitat de transferència la Fundació es dedueix l’IVA Suportat en la seva totalitat i per l’activitat de formació no 
es dedueix cap IVA Suportat. Per aquelles despeses corresponent a béns o serveis que s’utilitzen simultàniament 
en els dos sectors, s’aplica la regla de la prorrata. 
 
 
14. INGRESSOS I DESPESES 
 
14.1  Import de les despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de Govern de l’entitat 
 
Als exercicis 2018 i 2017 no s’han generat despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de Govern de la FURV. 
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14.2  Ajuts concedits i altres despeses 
 
Els ajuts concedits per import de 447.470,77 euros (389.407,13 euros al 2017) corresponent bàsicament a: 
 

- Despeses pel cofinançament de beques individuals promogudes per la URV. 
- Despeses pel cofinançament d’adquisicions d’equipament que el personal docent i investigador de la URV 

utilitza per al desenvolupament dels seus projectes. 
- Retorn a la URV del romanent, ingressos menys despeses incorregudes, en la gestió dels edificis Centre 

d’R+D+i en Química Sostenible (Edifici N5) i Centre d’R+D+i en Nutrició i Salut (Edifici CTNS), ambdós 
propietat de la URV i objecte de gestió per la FURV per encàrrec directe de la URV. 

 
14.3 Ingressos  
 
Els Ingressos per les activitats corresponen bàsicament a:  
 

- Ingressos i despeses pròpies: De la totalitat dels ingressos que figuren al compte d’explotació, els 
ingressos propis de la FURV corresponen als lloguers d’espais, al cànon sobre l’import contractat dels 
projectes gestionats per la FURV degudament periodificat, a l’aportació per al funcionament de la FURV 
a càrrec de la URV, a les subvencions autonòmiques per a sufragar els costos d’estructura pròpies de la 
FURV i als ingressos financers obtinguts dels excedents de tresoreria. La resta es consideren ingressos 
dels projectes. 

 
- Ingressos i despeses de tercers: corresponen als ingressos i les despeses associats als projectes de 

transferència de tecnologia i de formació. En els esmentats ingressos queden recollides les entrades de 
recursos destinats a finançar els diversos projectes d’investigació i formació que els responsables porten 
a terme. Les despeses mostren el destí que el personal docent investigador ha donat als recursos que 
han fet servir en el decurs de l’exercici 2018. L’activitat de gestió dels recursos dels investigadors i 
professors en els seus projectes és neutre respecte el resultat final. El resultat comptable dels projectes 
(obtingut per la diferència entre els ingressos i les despeses assignades a cadascú d’ells) queda 
provisionat (a l’epígraf “Creditors Varis Projectes”, dins del passiu corrent del balanç) ja que els recursos 
els faran servir en períodes successius (Nota 9.2). 
 
A l’any 2018 s’ha procedit a provisionar un total de 196,56 milers d’euros (185,47 milers d’euros al 2017) 
per l’import dels saldos negatius d’aquells projectes que a data 31 de desembre de 2018 no hi havia 
garantia de recuperació respecte del dèficit incorregut (Nota 9.2). 
 

- L’import de 2.301.282,91 euros (Nota 12. b) correspon a l’import de les subvencions, donacions i llegats 
obtinguts per la FURV per al desenvolupament de la seva activitat i cofinançament del cost d’estructura 
de la FURV (2.705.681,36 euros al 2017). 
 

- L’epígraf d´”Altres ingressos de les activitats”: 657.262,26 euros (576.397,93 euros al 2017) correspon als 
ingressos vinculats als espais propietat de la URV que la FURV gestiona per encàrrec de gestió de la 
URV. En aquests espais desenvolupen l’activitat grups de recerca de la URV. 
 

La FURV ha obtingut ingressos en concepte d’arrendaments a l’exercici 2018 per import de 
617.198,08 euros (570.494,09 euros al 2017). Els actius objecte d’arrendament, són els espais, aules 
de formació, laboratoris i despatxos, ubicats en espais gestionats per la FURV per encàrrec de la 
URV. 

- L’epígraf de “Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat” per import de 68.225,72 euros 
(68.225,72 euros al 2017) correspon als drets d’ús rebuts gratuïtament d’acord amb l’explicat a la Nota 
4.1.b. 

 
14.4 Despeses 
 
a) Aprovisionaments 
 
L’epígraf d’aprovisionaments corresponen a consums de mercaderies, petit material d’oficina, informàtic, didàctic i 
de laboratori necessari per al desenvolupament de l’activitat dels projectes. 
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b) Despeses de Personal 
 
El detall de les despeses de personal per conceptes és el següent: 
 

 2018  2017

 Sous, salaris i assimilats  5.319.982,06  5.430.454,20

 Cotitzacions a la Seguretat Social  791.788,12  801.971,64

 Despeses de personal  6.111.770,18  6.232.425,84

 
La FURV no té despeses per aportacions a plans de pensions. 
 
La remuneració total corresponent a l’exercici 2018 del personal que desenvolupa tasques de Direcció, entenent 
aquest com el personal de Direcció que depèn de la gerència i del vicerectorat de la URV, ha ascendit a 319.561,12 
euros (319.506,89 euros al 2017) per a tots els conceptes. No hi ha aportacions a sistemes de pensions per a la 
Direcció. 
 
S’ha concedit al personal de Direcció durant el 2018, l’import de 1.000,00 euros en concepte de bestreta (4.085,94 
euros al 2017), restant a 31/12/2018 la quantitat pendent a retornar de 860,94 euros (pendent de retornar a 
31/12/17 la quantitat de 4.085,94 euros). 
 
Els membres del Patronat no han meritat durant els exercicis 2018 i 2017 sous, dietes o remuneracions de 
qualsevol classe, incloent aportacions a sistemes de pensions. No s’han concedit als membres del Patronat 
bestretes ni crèdits de cap tipus. 
 
El personal mig de l’any desglossat en categories i gènere dels exercicis 2018 i 2017 és el següent: 
 

 2018 2017 

 Homes Dones 
Total 

número 
mig 

Homes Dones 
Total 

número 
mig 

 Fixes: 9,37 24,20 33,57 9,14 25,48 34,62
 - Direcció  2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 3,00
 - Titulats, tècnics i administratius  7,37 23,20 30,57 7,14 24,48 31,62

 - Resta empleats  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Eventuals (1 Direcció) 21,22 36,92 58,14 22,63 35,40 58,03

TOTAL 30,59 61,12 91,71 31,77 60,88 92,65
 
La FURV té contractades tres persones amb discapacitat al 2018 (tres al 2017). 
 
c) Altres despeses d’explotació 
 
L’epígraf d´Altres despeses d’explotació per import de 2.245.140,38 euros (2.136.786,29 euros al 2017) inclou les 
despeses necessàries per al funcionament de la FURV i per al desenvolupament de l’activitat a càrrec dels 
projectes gestionats per la FURV.  
 
 
15. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
a) Actius i passius contingents 
 
A 31 de desembre de 2018 i 2017, la Fundació no té ni actius ni passius contingents.  
A 31 de desembre de 2018 i 2017 la Fundació no té avals davant tercers. 
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b) Compromisos per arrendament operatiu (quan la Fundació és arrendatària) 
 
No hi ha a 31 de desembre de 2018 ni a 31 de desembre de 2017 pagaments mínims totals futurs pels 
arrendaments operatius no cancel·lables. 
 
 
16. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINALITATS PRÒPIES 

 
El fons fundacional de la FURV a 31 de desembre de 2018 i de 2017 és de 6.010,12 euros. Aquesta aportació va 
ser feta íntegrament per la URV en el moment de la constitució 
 
Destí dels ingressos de la FURV en l’exercici 2018: 

 2018 

Total Despesa 
2018 

 Despesa d’Aplicació Despesa Necessària 

 Activitat Despeses Generals 

DESPESES 
Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Ajuts monetaris i altres despeses -447.470,77 0,00 0,00 0,00 -447.470,77
Ajuts monetaris i altres despeses -447.470,77 0,00 0,00 0,00 -447.470,77
Altres despeses d’explotació -2.104.145,39 -28.640,68 -167.083,42 54.729,11 -2.245.140,38
Serveis exteriors -1.346.934,56 0,00 -451.398,11 0,00 -1.798.332,67
Tributs -79.346,42 0,00 -13.823,41 0,00 -93.169,83
Pèrdues, deteriorament i variació de 
provisions 0,00 -28.640,68 0,00 54.729,11 26.088,43

Altres despeses de gestió corrent -677.864,41 0,00 298.138,10 0,00 -379.726,31
Aprovisionaments -317.180,49 0,00 -14.377,05 0,00 -331.557,54
Consum de béns -317.180,49 0,00 -14.377,05 0,00 -331.557,54
Despesa de personal -4.456.402,84 0,00 -1.655.367,34 0,00 -6.111.770,18
Sous i salaris + Càrregues socials -4.456.402,84 0,00 -1.655.367,34 0,00 -6.111.770,18
Diferències de canvi -930,96 0,00 0,00 0,00 -930,96
Diferències de canvi -930,96 0,00 0,00 0,00 -930,96
Dotació Amortització -127,39 0,00 -98.426,56 0,00 -98.553,95
Amortització -127,39 0,00 -98.426,56 0,00 -98.553,95
Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat 0,00 0,00 -508,79 0,00 -508,79

Resultat per alienacions i altres 0,00 0,00 -508,79 0,00 -508,79
Altres resultats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres resultats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses financeres -2.216,13 0,00 -961,30 0,00 -3.177,43
Despeses financeres -2.216,13 0,00 -961,30 0,00 -3.177,43
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses -7.328.473,97 -28.640,68 -1.936.724,46 54.729,11 -9.239.110,00

 
 

INGRESSOS Activitat General 
Total 

Ingressos 
2018 

   1. Ingressos per les activitats 7.451.173,62 1.060.489,92 8.511.663,54
   6. Altres ingressos de les activitats 515.458,97 141.803,29 657.262,26
  10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 68.225,72 68.225,72
  13. Altres resultats 2.245,71 -463,90 1.781,81
  14. Ingressos financers 0,00 176,67 176,67
  16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00
Total Ingressos 7.968.878,30 1.270.231,70 9.239.110,00
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Destí dels ingressos de la FURV en l’exercici 2017: 
 

 2017 

Total Despesa 
2017 

 Despesa d’Aplicació Despesa Necessària 

 Activitat Despeses Generals 

DESPESES 
Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Ajuts monetaris i altres despeses -389.407,13 0,00 0,00 0,00 -389.407,13
Ajuts monetaris i altres despeses -389.407,13 0,00 0,00 0,00 -389.407,13
Altres despeses d’explotació -1.945.322,07 -19.247,85 -172.167,97 -48,40 -2.136.786,29
Serveis exteriors -1.241.467,11 0,00 -375.325,92 0,00 -1.616.793,03
Tributs -48.280,47 0,00 -38.839,88 0,00 -87.120,35
Pèrdues, deteriorament i variació de 
provisions 0,00 -19.247,85 0,00 -48,40 -19.296,25

Altres despeses de gestió corrent -655.574,49 0,00 241.997,83 0,00 -413.576,66
Aprovisionaments -305.970,67 0,00 -14.688,72 0,00 -320.659,39
Consum de béns -305.970,67 0,00 -14.688,72 0,00 -320.659,39
Despesa de personal -4.616.854,36 0,00 -1.615.571,48 0,00 -6.232.425,84
Sous i salaris + Càrregues socials -4.616.854,36 0,00 -1.615.571,48 0,00 -6.232.425,84
Diferències de canvi -651,66 0,00 -3,27 0,00 -654,93
Diferències de canvi -651,66 0,00 -3,27 0,00 -654,93
Dotació Amortització 0,00 0,00 -112.352,94 0,00 -112.352,94
Amortització 0,00 0,00 -112.352,94 0,00 -112.352,94
Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultat per alienacions i altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Altres resultats 10,00 0,00 -3.346,52 0,00 -3.336,52
Altres resultats 10,00 0,00 -3.346,52 0,00 -3.336,52
Despeses financeres 0,00 0,00 -21,82 0,00 -21,82
Despeses financeres 0,00 0,00 -21,82 0,00 -21,82
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total despeses -7.258.195,89 -19.247,85 -1.918.152,72 -48,40 -9.195.644,86

 
 

INGRESSOS Activitat General 
Total 

Ingressos 
2017 

   1. Ingressos per les activitats 7.355.677,24 1.192.760,61 8.548.437,85
   6. Altres ingressos de les activitats 498.424,49 77.973,44 576.397,93
  10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 68.225,72 68.225,72
  13. Altres resultats 0,00 0,00 0,00
  14. Ingressos financers 0,00 2.236,15 2.236,15
  16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 347,21 347,21
Total Ingressos 7.854.101,73 1.341.543,13 9.195.644,86
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Destí dels ingressos de la FURV en l’exercici 2016: 
 

 2016 

Total Despesa 
2016 

 Despesa d’Aplicació Despesa Necessària 

 Activitat Despeses Generals 

 
 
DESPESES 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

  
Ajuts monetaris i altres despeses -442.035,17 0,00 -4.100,00 0,00 -446.135,17
Ajuts monetaris i altres despeses -442.035,17 0,00 -4.100,00 0,00 -446.135,17
Altres despeses d’explotació -1.705.289,20 -73.933,20 -302.635,23 -58.525,11 -2.222.061,39
Serveis exteriors -1.084.290,76 0,00 -482.420,10 0,00 -1.566.710,86
Tributs -2.233,80 0,00 -64.224,28 0,00 -66.458,08
Pèrdues, deteriorament i variació 
provisions 0,00 -73.933,20 0,00 -58.525,11 -132.458,31

Altres despeses de gestió corrent -618.764,64 0,00 244.009,15 0,00 -374.755,49
Aprovisionaments -186.308,85 0,00 -31.270,08 0,00 -217.578,93
Consum de béns -186.308,85 0,00 -31.270,08 0,00 -217.578,93
Despesa personal -4.672.413,76 0,00 -1.562.323,11 0,00 -6.234.736,87
Sous i salaris + Càrregues socials -4.672.413,76 0,00 -1.562.323,11 0,00 -6.234.736,87
Diferències de canvi -423,52 0,00 -0,01 0,00 -423,53
Diferències negatives de canvi -423,52 0,00 -0,01 0,00 -423,53
Dotació Amortització 0,00 0,00 -112.779,86 0,00 -112.779,86
Amortització 0,00 0,00 -112.779,86 0,00 -112.779,86
Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat 0,00 0,00 -1.403,00 0,00 -1.403,00

Resultat per alienacions i altres 0,00 0,00 -1.403,00 0,00 -1.403,00
Despeses financeres -192,56 0,00 0,00 0,00 -192,56
Despeses financeres -192,56 0,00 0,00 0,00 -192,56
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  
Total despeses -7.006.663,06 -73.933,20 -2.014.511,29 -58.525,11 -9.153.632,66

 
 

INGRESSOS Activitat General 
Total 

Ingressos 
2016 

   1. Ingressos per les activitats 7.068.075,13 1.430.217,88 8.498.293,01
   6. Altres ingressos de les activitats 498.812,71 56.454,12 555.266,83
  10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 68.225,70 68.225,70
  13. Altres resultats 96,30 1.224,96 1.321,26
  14. Ingressos financers 0,00 24.525,86 24.525,86
  16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 6.000,00 6.000,00
Total Ingressos 7.566.984,14 1.586.648,52 9.153.632,66
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Destí dels ingressos de la FURV en l’exercici 2015: 
 

 2015 

Total Despesa 
2015 

 Despesa d’Aplicació Despesa Necessària 

 Activitat Despeses Generals 

 
 
DESPESES 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

  
Ajuts monetaris i altres despeses -202.278,08 0,00 0,00 0,00 -202.278,08
Fungible -202.278,08 0,00 0,00 0,00 -202.278,08
Altres despeses d’explotació -1.965.822,07 -21.064,74 -235.086,58 -88,00 -2.222.061,39
Serveis exteriors -1.352.656,41 0,00 -395.409,36 0,00 -1.748.065,77
Tributs -1.881,40 0,00 -86.116,45 0,00 -87.997,85
Pèrdues, deteriorament i variació 
provisions 0,00 -21.064,74 0,00 -88,00 -21.152,74

Altres despeses de gestió corrent -611.284,26 0,00 246.439,23 0,00 -364.845,03
Aprovisionaments -252.921,58 0,00 -24.732,03 0,00 -277.653,61
Fungible -191.988,50 0,00 -24.732,03 0,00 -216.720,53
Inventariable -60.933,08 0,00 0,00 0,00 -60.933,08
Despesa personal -4.314.565,44 0,00 -1.695.674,09 0,00 -6.010.239,53
Sous i salaris + Càrregues socials -4.314.565,44 0,00 -1.695.674,09 0,00 -6.010.239,53
Diferències de canvi -248,91 0,00 0,00 0,00 -248,91
Diferències negatives de canvi -286,20 0,00 0,00 0,00 -286,20
Diferències positives de canvi 37,29 0,00 0,00 0,00 37,29
Dotació Amortització 0,00 0,00 -107.206,74 0,00 -107.206,74
Amortització 0,00 0,00 -107.206,74 0,00 -107.206,74
Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat 0,00 0,00 -126,74 0,00 -126,74

Resultat per alienacions i altres 0,00 0,00 -126,74 0,00 -126,74
Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despeses financeres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  
Total despeses -6.735.836,08 -21.064,74 -2.062.826,18 -88,00 -8.819.815,00

 
 

INGRESSOS Activitat General 
Total 

Ingressos 
2015 

   1. Ingressos per les activitats 6.888.611,46 1.040.454,74 7.929.066,20
   6. Altres ingressos de les activitats 363.493,37 37.547,82 401.041,19
  10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 68.225,72 68.225,72
  13. Altres resultats -44,45 10.688,90 10.644,45
  14. Ingressos financers 0,00 70.142,14 70.142,14
  16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00
Total Ingressos 7.252.060,38 1.227.059,32 8.479.119,70
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Destí dels ingressos de la FURV en l’exercici 2014: 
 

 2014 

Total Despesa 
2014 

 Despesa d’Aplicació Despesa Necessària 

 Activitat Despeses Generals 

 
 
DESPESES 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

Despesa 
Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
NO Finalitat 
Fundacional 

  
Ajuts monetaris i altres despeses -143.919,24 0,00 0,00 0,00 -143.919,24
Fungible -143.919,24 0,00 0,00 0,00 -143.919,24
Altres despeses d’explotació -2.064.471,95 -26.563,00 -199.868,45 -4.145,09 -2.295.048,49
Serveis exteriors -1.413.139,84 0,00 -405.070,58 0,00 -1.818.210,42
Tributs -82,98 0,00 -76.766,37 0,00 -76.849,35
Pèrdues, deteriorament i variació 
provisions 0,00 -26.563,00 0,00 -4.145,09 -30.708,09

Altres despeses de gestió corrent -651.249,13 0,00 281.968,50 0,00 -369.280,63
Aprovisionaments -363.459,61 0,00 -25.066,65 0,00 -388.526,26
Fungible -257.840,55 0,00 -25.066,65 0,00 -282.907,20
Inventariable -105.619,06 0,00 0,00 0,00 -105.619,06
Despesa personal -4.258.637,63 0,00 -1.460.173,55 0,00 -5.718.811,18
Sous i salaris + Càrregues socials -4.258.637,63 0,00 -1.460.173,55 0,00 -5.718.811,18
Diferències de canvi -935,93 0,00 0,00 0,00 -935,93
Diferències negatives de canvi -942,44 0,00 0,00 0,00 -942,44
Diferències positives de canvi 6,51 0,00 0,00 0,00 6,51
Dotació Amortització 0,00 0,00 -108.034,81 0,00 -108.034,81
Amortització 0,00 0,00 -108.034,81 0,00 -108.034,81
Deteriorament i resultat per 
alienacions d’immobilitzat 0,00 0,00 -1.719,52 0,00 -1.719,52

Resultat per alienacions i altres 0,00 0,00 -1.719,52 0,00 -1.719,52
Despeses financeres -8,35 0,00 -34,61 0,00 -42,96
Despeses financeres -8,35 0,00 -34,61 0,00 -42,96
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 -10,02 -10,02
Impost de Societats 0,00 0,00 0,00 -10,02 -10,02
  
Total despeses -6.831.432,71 -26.563,00 -1.794.897,59 -4.155,11 -8.657.048,41

 
 

INGRESSOS Activitat General 
Total 

Ingressos 
2014 

   1. Ingressos per les activitats 6.876.341,52 595.110,14 7.471.451,66
   6. Altres ingressos de les activitats 342.519,27 7.156,58 349.675,85
  10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 68.225,72 68.225,72
  13. Altres resultats -126,42 4.345,38 4.218,96
  14. Ingressos financers 0,00 100.935,69 100.935,69
  16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 0,00
Total Ingressos 7.218.734,37 775.773,51 7.994.507,88
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Càlcul percentatge aplicació 70% rendes 
 

 2018 2017 2016 2015 2014
  
Total ingressos 9.239.110,00 9.195.644,86 9.153.632,66 8.479.119,70 7.994.507,88
Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 68.225,72 68.225,72 68.225,70 68.225,72 68.225,72
Ingressos que apliquen pel càlcul del 70% 
(Total ingressos – Subvencions, donacions i llegats 
traspassats al resultat) 

9.170.884,28 9.127.419,14 9.085.406,96 8.410.893,98 7.926.282,16

Despesa necessària (Despesa finalitat fundacional) -1.936.724,46 -1.918.152,72 -2.014.511,29 -2.062.826,18 -1.794.897,59
Ingressos nets 7.234.159,82 7.209.266,42 7.070.895,67 6.348.067,80 6.131.384,57
Despesa d’aplicació (Despesa finalitat fundacional) -7.328.473,97 -7.258.195,89 -7.006.663,06 -6.735.836,08 -6.831.432,71

% Aplicació (Despesa d’aplicació / Ingressos nets) 101,30% 100,68% 99,09% 106,11% 111,42%

 
La FURV destina tots els seus actius al compliment de la seva finalitat fundacional i obté rendiments de l’explotació 
d’aquest actius, bàsicament amb la cessió d’ús dels espais que ocupa per al desenvolupament de la seva activitat. 
Tots els ingressos que rep la FURV provenen d’activitats relacionades amb el seu objecte social i d’acord a la Llei 
4/2008 de 24 d’abril, art. 333-2.3 aplica almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals al 
compliment de les finalitats. 
 
Com a conclusió de l’estudi sobre l’aplicació de com a mínim el 70% de les rendes, podem confirmar que la FURV 
ha aplicat més del 70% de les rendes i dels altres ingressos nets anuals al compliment de les seves finalitats, tant 
en l’exercici 2018 com en els quatre anteriors (exercicis 2017, 2016, 2015 i 2014). 
 
 
17. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDIAMBIENT 

 
Es considera activitat mediambiental qualsevol operació l’objectiu principal de la qual sigui la minimització de 
l’impacte mediambiental i la protecció i millora del mediambient. 
 
No existeixen, a la data de tancament dels exercicis 2018 i 2017, contingències relacionades amb la protecció i 
millora del mediambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguin derivar estan adequadament coberts 
amb les pòlisses de les assegurances de responsabilitat civil que la Fundació té subscrites. 
 
Per altra banda, la Fundació no ha rebut durant els exercicis 2018 i 2017 cap subvenció ni ingrés com a 
conseqüència d’activitats relacionades amb el mediambient. 
 
Durant l’exercici 2018 i 2017 la Fundació no ha incorregut en depeses per a la protecció i millora del mediambient.  
 
 
18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
No hi ha cap fet posterior a la data de l’emissió de l’informe que afecti a la imatge fidel ni a la situació financera de 
la FURV a 31 de desembre de 2018. 
 
 
19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
S’entén com empreses vinculades de la Fundació, la Universitat Rovira i Virgili, així com totes les seves entitats 
dependents i associades. 
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Els saldos i transaccions amb empreses vinculades són els següents: 
 

  EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 

ENTITAT 
VINCULADA CONCEPTE 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2018 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-18 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2017 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-17 

UNIVERSITAT 
ROVIRA I 

VIRGILI (URV) 

DEUTORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 246.164,11 122.441,11 204.678,30 78.741,05
AJUTS MITJA PROPI 935.612,58 218.770,66 1.033.221,79 240.316,29
AJUTS ASSOLIMENT EQUILIBRI FINANCER 970.046,50 970.046,50 993.963,47 993.963,47
TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA URV 2.151.823,19 1.311.258,27 2.231.863,56 1.313.020,81

  
CREDITORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 896.385,54 43,92 794.640,59 182.421,52
CANONS 379.711,53 0,00 413.543,32 0,00
TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA URV 1.276.097,07 43,92 1.208.183,91 182.421,52

 
 

  EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 

ENTITAT 
VINCULADA CONCEPTE 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2018 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-18 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2017 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-17 

FUNDACIÓ 
PARC CIENTÍFIC 
I TECNOLÒGIC 
DE TURISME I 

OCI DE 
CATALUNYA 

(FPCTTO) 

DEUTORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 25.663,87 11.908,80 9.000,00 10.890,00
TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA FPCTTO 25.663,87 11.908,80 9.000,00 10.890,00

  
CREDITORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 5.500,00 0,00 3.518,60 2.512,50
TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA FPCTTO 5.500,00 0,00 3.518,60 2.512,50

 
 

  EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 

ENTITAT 
VINCULADA CONCEPTE 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2018 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-18 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2017 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-17 

PARC CIENTÍFIC 
I TECNOLÒGIC 
DE TURISME I 

OCI DE LA 
COSTA 

DAURADA, SL 
(PCTTO) 

DEUTORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA PCTTO 0,00 0,00 0,00 0,00

  
CREDITORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 0,00 0,00 49,73 49,73
TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA PCTTO 0,00 0,00 49,73 49,73

 
 
  EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 

ENTITAT 
VINCULADA CONCEPTE 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2018 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-18 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2017 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-17 

FUNDACIÓ 
INSTITUT 

D'INVESTIGACIÓ 
SANITÀRIA 

PERE VIRGILI 
(IISPV) 

DEUTORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 8.153,72 1.768,93 21.965,01 921,09
TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA IISPV 8.153,72 1.768,93 21.965,01 921,09

  
CREDITORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA IISPV 0,00 0,00 0,00 0,00
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  EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 

ENTITAT 
VINCULADA CONCEPTE 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2018 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-18 

OPERACIONS 
EXERCICI 

2017 

DEUTE 
PENDENT A 

31-12-17 

FUNDACIÓ 
PARC 

TECNOLÒGIC 
DEL VI (VITEC) 

DEUTORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 5.500,00 6.050,00 5.000,00 6.050,00
TOTAL DEUTORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA VITEC 5.500,00 6.050,00 5.000,00 6.050,00

  
CREDITORS DEL GRUP 
OPERACIONS COMERCIALS 14.750,00 17.847,50 1.396,58 0,00
TOTAL CREDITORS DEL GRUP ENTITAT 
VINCULADA VITEC 14.750,00 17.847,50 1.396,58 0,00

 
 
El saldos a cobrar a 31 de desembre de 2018 corresponen bàsicament a subvencions atorgades per la URV per 
cofinançar les despeses de funcionament de la FURV i assolir l’equilibri financer, i a prestacions de serveis 
realitzades per la FURV a la URV i les altres entitats dependents. 
 
El saldos a pagar a 31 de desembre de 2018 corresponen als imports que la FURV té pendents de pagament a la 
URV, i la resta d’entitats dependents per serveis prestats a la FURV. 
 
Els ingressos provinents de la URV bàsicament corresponen als ajuts atorgats per la URV per cofinançar les 
despeses de funcionament de la FURV i assolir l’equilibri financer i a factures emeses per la FURV corresponents 
a prestacions de serveis realitzades per la FURV a la URV. 
 
Les despeses amb la URV bàsicament corresponen a les factures emeses per la URV per serveis prestats a la 
FURV i als cànons retinguts per la gestió dels projectes, en favor de la URV. 
 
Tots els serveis prestats a entitats vinculades o rebuts per entitats vinculades estan valorats a preu de mercat. 
 
 
20. ALTRA INFORMACIÓ 
 
a) Canvis dels components de l´Òrgan de Govern i unitat de decisió a la que pertany 
 

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FURV 

Dra. Maria José Figueras Salvat – Presidenta  Com a Rectora de la URV – Membre nat 

Sr. Joan Pedrerol Gallego – Vocal Com a President del Consell Social – Membre nat 

Dra. Misericòrdia Camps Llauradó – Vocal Vicerectora de Formació de la URV – Membre nat 

Dr. Francisco Medina Cabello – Vocal Vicerector de Transferència de la URV – Membre nat 

Gerent - Vacant temporalment Gerent de la URV – Membre nat 

Dr. Jordi Miró Martínez  – Vocal Designat pel Consell de Govern 

Dra. Elisabet Cerrato Guri  – Vocal Designada pel Consell de Govern 

Dra. Mercedes Teruel Carrizosa  – Vocal Designada pel Consell de Govern 

Dr. Jordi Castellà Roca – Vocal Designat pel Consell de Govern 

Sr. Joaquim Via Rovira – Vocal Designat pel Consell Social 

Sr. Joan Enric Carreres Blanch – Vocal Designat pel Consell Social 

Sr. Robert Vendrell Aubach – Vocal Designat pel Consell Social 

Sra. Berta Cabré Prim – Vocal Designada pel Consell Social 

Sr. Andreu Pintaluba Mitjà – Vocal A proposta de l’Ajuntament de Reus (Pendent aprovació i 
designació de la URV) 

Sr. Marc Arza Nolla – Vocal A proposta de l’Ajuntament de Reus (Pendent aprovació i 
designació de la URV) 
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b) Honoraris d’auditors de comptes 
 
Les despeses d’auditoria, derivades dels honoraris meritats durant els exercicis 2018 i 2017 per la companyia 
FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL, són repercutits per la Universitat Rovira i Virgili a la Fundació. 
 
Durant l’exercici 2018, els honoraris meritats al Grup per FAURA-CASAS, Auditors-Consultors, SL han ascendit a 
31,5 milers d’euros (31,5 milers euros al 2017). Per serveis diferents als de l’auditoria durant l’exercici 2018 no 
s’han meritat honoraris mentre que per al 2017 es van meritar honoraris per import de 900,00 euros. 
 
c) Despeses d’administració del patrimoni 
 
La FURV no té patrimoni, per tant no té despeses per la seva administració. Tots els recursos propis de la FURV 
es dediquen a la gestió dels projectes de transferència i formació permanent, objecte social de la FURV. 
 
d) Mitjà propi 
 
La FURV té com a objectiu principal, segons l'article 37 de l'Estatut de la URV i l'article 6 dels Estatuts fundacionals 
de la FURV, fomentar les relacions entre la URV, la societat i l'entorn socioeconòmic, fomentar la recerca, la 
innovació i la formació continuada, i actuar com a estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de coneixements 
i de tecnologia de la URV. 
 
La FURV té com un dels objectius específics, segons els mateixos articles, promoure i fomentar els contractes i 
convenis de recerca, innovació i prestació de serveis entre el personal acadèmic, serveis, departaments, escoles i 
facultats, i entitats públiques o privades, o amb persones físiques. 
 
Atès que segons l'article 37 de l'Estatut de la URV i el conveni subscrit entre la FURV i la URV l'11 de maig del 
2000, la FURV és l'entitat encarregada per la URV de gestionar els contractes i convenis de recerca i 
desenvolupament, assessorament i prestació de serveis amb les empreses i entitats públiques i privades previstos 
a l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre d’universitats modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril 
(LOU), i la resta de legislació aplicable, queda palès que tota l’activitat que realitza la FURV és derivada per 
l’activitat encomanada per la URV. 
 
 
 
Els Patrons de la Fundació URV amb data 29 de maig de 2019 procedeixen a formular i aprovar els Comptes 
Anuals de l'exercici anual acabat el 31 de desembre de 2018, els quals vénen constituïts pels documents annexos 
que precedeixen a aquest escrit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presidenta del Patronat 
Dra. Maria José Figueras Salvat 
 
 
 

 
 
El secretari del Patronat 
Sr. Guillem Tapias Zaragoza 
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