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CEIB ‐ 2013

BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI. 
Data de Referència: 31/12/2013

Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

ACTIU Nota

Memòria

Exercici 2013 Exercici 2012

A) ACTIU NO CORRENT  1.569.326,60 1.761.999,11
I. Immobilitzat intangible.  (6) 11.129,77 9.909,72
5. Aplicacions informàtiques.  11.129,77 9.909,72
II. Immobilitzat material.  (5) 1.558.196,83 1.752.089,39
2. Instal∙lacions tècniques, i un altre immobilitzat material.  1.558.196,83 1.752.089,39
B) ACTIU CORRENT  9.734.301,24 6.204.566,87
III. Deutors comercials i uns altres comptes a cobrar.  (7.1.2) 7.970.410,75 4.138.847,02
1. Clients per vendes i prestacions de serveis.  60.221,64 162.055,54
2. Clients, empreses del grup i associades.  (21) 7.900.494,37 3.955.099,68
3. Deutors diversos.  9.694,74 21.691,80
VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents.  ( 7.1.1) 1.763.890,49 2.065.719,85

1. Tresoreria.  1.763.890,49 2.065.719,85

TOTAL ACTIU (A + B)  11.303.627,84 7.966.565,98
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CEIB ‐ 2013

BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI. 
Data de Referència: 31/12/2013

Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

PATRIMONI NET Nota

Memòria

Exercici 2013 Exercici 2012

A) PATRIMONI NET  8.908.009,55 5.140.024,03
A‐1) Fons propis.  (8) 4.929.312,54 4.928.252,50
I. Capital.  3.591.264,03 3.591.264,03
1. Capital escripturat.  3.591.264,03 3.591.264,03
III. Reserves.  ‐4.992,24 0

2. Altres reserves.  ‐4.992,24 0
V. Resultats d'exercicis anteriors.  1.336.988,47 1.368.472,14
1. Romanent.  4.067.617,04 4.067.617,04

2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors).  ‐2.730.628,57 ‐2.699.144,90
VII. Resultat de l'exercici.  (3) 6.052,28 ‐31.483,67
A‐3) Subvencions, donacions i llegats rebuts.  3.978.697,01 211.771,53

B) PASSIU NO CORRENT  0 0
C) PASSIU CORRENT  (7.2) 2.395.618,29 2.826.541,95

III. Deutes a curt termini.  ‐181,23 91.373,07
5. Altres passius financers.  ‐181,23 91.373,07
V. Creditors comercials i uns altres comptes a pagar.  2.395.799,52 2.735.168,88

1. Proveïdors  142.655,17 150.799,53
2. Proveïdors, empreses del grup i associades.  (21) 1.992.394,33 2.311.609,03
3. Creditors diversos.  2.678,75 26.695,38

6. Uns altres deutes amb les Administracions Públiques.  (10) 258.071,27 246.064,94

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)   11.303.627,84 7.966.565,98
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CEIB ‐ 2013

BALANÇ AL TANCAMENT DE L'EXERCICI. 
Data de Referència: 31/12/2013

Data de Ref. Secundària: 31/12/2012

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Nota

Memòria

Exercici 2013 Exercici 2012

A) OPERACIONS CONTINUADES  ‐35.953,39 ‐62.740,92

1. Import net del volum de negoci.  5.023.220,97 4.118.569,84

b) Prestacions de serveis.  (11) 5.023.220,97 4.118.569,84

5. Altres ingressos d'explotació.  8.058.879,41 8.204.732,22

a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent.  97.349,63 112.707,53

b) Subvencions d'explotació incorporades al resultat de l'exercici.  (16) 7.961.529,78 8.092.024,69

6. Despeses de personal.  (11) ‐9.751.070,97 ‐9.277.199,11

a) Sous, salaris i assimilats.  ‐7.619.379,10 ‐7.407.193,40

b) Càrregues socials.  ‐2.131.691,87 ‐1.870.005,71

7. Unes altres despeses d'explotació.  ‐3.079.427,14 ‐2.807.736,80

a) Serveis exteriors.  ‐1.373.338,10 ‐1.397.653,17

b) Tributs.  ‐13.846,59 ‐3.488,02

d) Unes altres despeses de gestió corrent  ‐1.692.242,45 ‐1.406.595,61

8. Amortització de l'immobilitzat.  (5)(6) ‐411.626,71 ‐376.161,85

9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres.  (16) 124.071,05 75.195,81

11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat.  0,00 ‐141,03

A.1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)  ‐35.953,39 ‐62.740,92

12. Ingressos financers.  42.019,47 31.279,99

b) De valors negociables i altres instruments financers.  42.019,47 31.279,99

b2) De tercers.  42.019,47 31.279,99

13. Despeses financeres.  ‐13,80 ‐22,74

b) Per deutes amb tercers.  ‐13,80 ‐22,74

A.2) RESULTAT FINANCER (12+13+14+15+16)  42.005,67 31.257,25

A.3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A.1+A.2)  6.052,28 ‐31.483,67

A.4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 

(A.3+17)

6.052,28 ‐31.483,67

B) OPERACIONS INTERROMPUDES 18. Resultat de l'exercici procedent 

d'operacions interrompudes net d'impostos. 

A.5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A.4+18)  (3) 6.052,28 ‐31.483,67
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CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

Nº COMPTES
NOTES A LA 

MEMORIA 2013 2012

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys. 6.052,28 -31.483,67 
Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net.
I. Per valoració instruments financers.

(800),(89),900,991,992 1.Actius financers disponibles per a la venda. 
2. Altres ingressos/despeses -4.992,24 

(810),910 II. Per cobertures de fluxos d'efectiu.
94 III.Subvencions, donacions i llegats rebuts. (16) 3.890.996,53 170.285,67

(85),95 Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments.
(8300)*,8301*,(833),834,835,838 V. Efecte impositiu.

B) Total ingressos i despeses imputades directament en el patrimoni net 3.886.004,29 170.285,67
(I+II+III+IV+V)
Transferències al compte de pèrdues i guanys.
VI. Per valoració d'instruments financers.

(802),902,993,994 1.Actius financers disponibles per a la venda. 

2. Altres ingressos/despeses
(812),912 VII. Per cobertures de fluxos d'efectiu.

(84) VIII. Subvencions, donacions i llegats rebuts. (16) -124.071,05 -75.195,81 
8301*,(836),(837) IX. Efecte impositiu.

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys(VI+VII+VIII+IX) -124.071,05 -75.195,81 

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES (A+B+C) 3.767.985,52 63.606,19

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES CORRESPONENT A L'EXERCICI FINALITZAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013
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CONSORCI ESCOLA INDUSTRIAL DE BARCELONA

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI FINALITZAT EL 31-12-2013

Reserves Resultats d'exercicis
anteriors

Resultat de
l'exercici

Subvencions 
donacions i
llegats rebuts

TOTAL

Escriturat

A) SALDO, FINAL DE L'ANY 2011 3.591.264,03 767.165,41 601.306,73 116.681,67 5.076.417,84

I. Ajustaments per canvi de criteri 2006 i anteriors. 0,00
II. Ajustaments per errors 2006 i anteriors. 0,00

B) SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2012 3.591.264,03 767.165,41 601.306,73 116.681,67 5.076.417,84

I. Total ingressos i despeses reconegudes. -31.483,67 95.089,86 63.606,19

II. Operacions amb socis o propietaris. 0,00

1.Augments del capital. 0,00
2. (-) Reduccions del capital. 0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net. 0,00
(conversió obligacions,condonacions de deutes). 0,00
4. (-) Distribució de dividends. 0,00
5. Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) 0,00
6. Increment (reducció) de patrimoni net resultant  0,00
d'una combinació de negocis. 0,00
7. Altres operacions amb socis o propietaris. 0,00

0,00

III. Altres variacions del patrimoni net. 601.306,73 -601.306,73 0,00

C. SALDO, FINAL DE L' ANY 2012 3.591.264,03 1.368.472,14 -31.483,67 211.771,53 5.140.024,03

I. Ajustaments per canvi de criteri 2006 i anteriors. 0,00

II. Ajustaments per errors 2007 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L' ANY 2013 3.591.264,03 0,00 1.368.472,14 -31.483,67 211.771,53 5.140.024,03

I. Total ingressos i despeses reconegudes. -4.992,24 6.052,28 3.766.925,47 3.767.985,51

II. Operacions amb socis o propietaris. 0,00

1.Augments del capital. 0,00
2. (-) Reduccions del capital. 0,00
3. Conversió de passius financers en patrimoni net. 0,00
(conversió obligacions,condonacions de deutes). 0,00
4. (-) Distribució de dividends. 0,00
5. Operacions amb accions o participacions pròpies (netes) 0,00
6. Increment (reducció) de patrimoni net resultant  0,00
d'una combinació de negocis. 0,00
7. Altres operacions amb socis o propietaris. 0,00

0,00

III. Altres variants del patrimoni net. -31.483,67 31.483,67 0,00

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013 3.591.264,03 -4.992,24 1.336.988,47 6.052,28 3.978.697,01 8.908.009,55

Fons Social/Patrimonial
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NOTAS 2.013 2.012 

A)   FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1.    Resultado del ejercicio antes de impuestos 6.052,22 -31.483,67 

2.    Ajustaments del resultat 245.743,99 269.849,82 

a)    Amortizació de l'immobilizat (+). 411.626,71 376.161,85 

d)   Imputació de subvencions (-) -124.071,05 -75.195,81 

e)    Resultat per baixes i vendes de l'immobilizat (+/-). 0,00 141,03 

g)   Ingressos financers (-). -42.019,47 -31.279,99 

h)   Despeses financeres (+). 13,80 22,74 

k)    Altres ingressos i despeses (-/+). 194,00 0,00 
3.    Canvis al capital corrent -4.267 253,95 -1.109.364,04 

a)   Existències (+/-).
b)   Deutors i altres comptes a cobrar (+/-). -3.836 330,29 -3.243.637,57 
d)   Creditors i altres comptes a pagar (+/-). -430.923,66 2.132.649,34 
e)   Altres passius corrents (+/-). 0,00 1.624,19 

4.    Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació 41.586,05 31.257,25 
a)   Pagaments d'interessos (-). -13,80 -22,74 
c)   Cobraments d'interessos (+). 41.599,85 31.279,99 

5.    Fluxes d'efectiu de les actividats d'explotació (*/-1+/-2+/-3+/-4) -3.973 871,69 -839.740,64 

B)   FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6.    Pagaments per inversions (-). -218.954,20 -300.032,40 
b)   Immobilitzat intangible. -5.837,04 0,00 
c)   Immobilizat material. -213.117,16 -300.032,40 

7.    Cobraments per desinversions (+) 0,00 0,00 

8.    Fluxes d'efectiu per a les activitats d'inversió (7-6) -218.954,20 -300.032,40 

C)   FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9.    Cobraments i pagaments per instruments de patrimonio 3.890 996,53 170.285,67 

e)   Subvencions, donacions i llegats rebuts (+). 3.890 996,53 170.285,67 

10.  Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer . 0,00 0,00 

11.  Pagaments per dividends i remuneracions d'altres instruments de patrimoni. 0,00 0,00 

12.  Fluxes d'efectiu de les actividats de finançament (+/-9+/-10-11) 3.890 996,53 170.285,67 

D)   EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E)   AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-12+/-D) -301.829,36 -969.487,37 

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 2.065.719,85 3.035.207,22 

Efectiu o equivalents a final d'exercici 1.763 890,49 2.065.719,85 

ESTAT DE FLUXES D'EFECTIU CORRESPONENT A L'EXERCICI TANCAT EL 31 DE DESEMBRE DE 2013
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LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ PREVISIONS 
INICIALS 

EN AUGMENT EN DISMINUCIÓ 

PREVISIONS 
DEFINITIVES 

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS EXCÉS 
PREVISIONS S/ 

DRETS 

EXCÉS DRETS S/ 
PREVISIONS 

COMPARACIÓ PREVIS./DRETS MODIFICACIÓ DE PREVISIONS 

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS 
1.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT D'INGRESSOS 

Data de Referència: 31/12/2013CEIB Data de Creació: 20/02/2014

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 4.121.812,50 371.769,74 0,00 4.493.582,24 5.153.217,13 78.948,13 738.583,02
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.061.073,50 0,00 1.049.895,83 8.011.177,67 7.961.529,78 49.647,89 0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 42.019,47 500,00 39.019,47
8 ACTIVOS FINANCIEROS 200.285,67 5.015.224,93 29 289,14 5.186.221,46 3.908.596,78 1.277.624,68 0,00

Total General 13.386.671,67 5.386.994,67 1.079.184,97 17.694.481,37 17.065.363,16 1.406.720,70 777.602,49

Data d'Impressió: 27/02/2014 Pàg.: 1 E360
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OBLIG. REC. 
NETES 

ROMANENT CRÈDIT 
NO 

COMPROMÈS 
COMPROMÈS 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 

CAPÍTOL DESCRIPCIÓ 
INICIALS MODIFICAC. DEFINITIUS 

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS 

RESUM GENERAL PER CAPÍTOLS 
I.- LIQUIDACIÓ DE L'ESTAT DE DESPESES 

Data de Referència: 31/12/2013CEIB Data de Creació: 20/02/2014

1 DESPESES DE PERSONAL 9.811.745,86 -7.997,15 9.803.748,71 9.739.240,06 0,00 64.508,65
2 DESPESES EN BENS CORRENTS I DE SERVEIS 1.548.025,82 251.768,35 1.799.794,17 1.399.165,60 124.838,94 275.789,63
3 DESPESES FINANCERES 100,00 7,00 107,00 13,80 0,00 93,20
4 TRASFERÈNCIES CORRENTS 837.861,59 1.209.908,71 2.047.770,30 1.692.242,45 343.475,82 12.052,03
6 INVERSIONS REALS 279.600,00 -16.538,81 263.061,19 218.954,20 38.099,40 6.007,59
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 886.538,40 2.863.461,60 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00
8 ACTIUS FINANCERS 30.000,00 0,00 30.000,00 17.600,25 0,00 12.399,75

Total General 13.393.871,67 4.300.609,70 17.694.481,37 13.067.216,36 506.414,16 4.120.850,85

Data d'Impressió: 27/02/2014 Pàg.: 1 E240
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7.- ORGANITZACIÓ 
 

1) Finalitat 
 
Amb un Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 8 de juliol de 1998 s’aprovà 
la constitució del Consorci Escola Industrial de Barcelona (d’ara en endavant “el 
Consorci”) i els seus estatuts. El Consorci es constituí amb la participació de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Comissionat per a Universitats i Recerca, 
actualment Departament d’Economia i Coneixement, la Diputació de Barcelona i la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).  
 
El Consorci és una entitat de caràcter associatiu dotada de personalitat jurídica pròpia i 
independent de la dels seus membres, disposa d’autonomia per a gestionar la seva 
activitat i té plena capacitat jurídica per a la realització de la seva finalitat. Està sotmès al 
dret públic, es regeix pels seus propis Estatuts i reglaments de règim interior i el 
funcionament i l’organització s’ajusta a les disposicions legals vigents, particularment al 
que disposen les bases de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 
4/1999 i la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, modificada per la Llei 26/2010, de 3 
d’agost. 
L’organització i el funcionament dels centres docents del Consorci es du a terme en el 
marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre (LOU), , modificada per la llei 
4/2007; en el marc dels Estatuts de la UPC i en el marc de la Llei 1/2003 de 19 de febrer 
(LUC) i de les altres normes que siguin d’aplicació als centres adscrits a les universitats 
públiques de Catalunya en tot el que sigui compatible amb la naturalesa de la institució. 
 
La finalitat general del Consorci és el sosteniment i la gestió de centres docents 
d’ensenyament superior universitari de titularitat pròpia o de les entitats consorciades, 
d’acord amb la normativa vigent, i la seva integració, si s’escau, al sistema universitari 
públic de Catalunya. Les finalitats específiques del Consorci són: 
 
- Assumir la titularitat i, per tant, gestionar, organitzar i regular la docència, la recerca i la 
prestació de serveis de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de 
Barcelona (EUETIB) i de l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Agrícola de 
Barcelona, amb la denominació legal i històrica d'Escola Superior d'Agricultura de 
Barcelona (ESAB). L’ ESAB es va integrar a la UPC en data 31 de desembre de 2007. 
Tot i que es preveia la integració definitiva de l’ EUETIB el dia 1 de gener de 2012, a 
causa de la situació econòmica actual s’ha posposat, i a dia d’avui està pendent de revisar. 
 
- Podrà assumir la titularitat, i per tant gestionar-les, d’altres escoles universitàries de 
titularitat de les entitats consorciades, d’acord amb la normativa vigent, prèvia la 
signatura del corresponent protocol amb el Departament d’Economia i Coneixement de la 
Generalitat de Catalunya, si s’han de comprometre fons a càrrec al seu pressupost. 
 
- Aplicar als seus centres docents els criteris de política universitària establerts per la 
Generalitat de Catalunya i per la UPC. 

 
- Analitzar i avaluar els resultats dels centres i comprovar el nivell d’eficàcia i eficiència 
en la gestió dels recursos i en l’organització docent i administrativa. 

 
- Millorar el servei d’educació superior universitària i l’efectiva atenció a l’estudiant, 
procurant-li una formació teòrica i pràctica actualitzada i de qualitat i facilitant-li l’accés 
a la cultura, l’esport, la convivència social, el foment i desenvolupament de la seva 
capacitat crítica i la seva integració a la comunitat universitària. 
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- Promoure l’efectiva relació dels centres docents de titularitat del Consorci amb altres 
centres docents i amb els sectors econòmics i productius i la seva presència i incidència 
en l’àmbit social. 
 
- Promocionar i organitzar cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions i debats 
científics i de divulgació. 
 
- Totes les tasques que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 
finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern del Consorci o li 
siguin encomanades pels ens consorciats. 
 
Per a la realització dels seus fins, el Consorci disposa d’un pressupost elaborat en base als 
ingressos procedents, bàsicament, de: 
 
- Les aportacions del Dept. d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.  
 
- Les aportacions de la Diputació de Barcelona, establertes en el protocol fundacional. 
D’acord amb aquest protocol, el 2007 va ser el darrer exercici en què la Diputació de 
Barcelona va aportar finançament ordinari al CEIB. A partir d’aquesta data les 
aportacions de la Diputació al CEIB ho són només per a compensar les diferències de 
costos salarials entre el professorat provinent de l’anterior Organisme Autònom i els seus 
homòlegs al sistema públic universitari. Per aquest concepte a l’exercici 2009 la DIBA va 
realitzar una aportació de 663.245,99.- €, a l’exercici 2010 de 668.598,21 €, a l’exercici 
2011 de 615.070,95€, a l’exercici 2012 de 615.000,00 € i a l’exercici 2013 de 576.468,31 
€.  
 
- Els preus públics, per al curs 2012/2013 regulats en el Decret 77/2012 de 10 de juliol i 
en el Decret 192/2013 de 9 de juliol, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC 6169 i 6415 respectivament) . 
 
- Altres ingressos obtinguts per la prestació dels serveis.  
 
- Les subvencions, les ajudes i les donacions. 
 
- Els productes de la gestió del patrimoni cedit. 
 
- Els crèdits, préstecs o altres formes de bestreta que s’obtinguin. 
 
- Romanents de tresoreria incorporats obtinguts com a conseqüència de la liquidació de 
l’exercici precedent, amb prèvia autorització de la Generalitat de Catalunya. 
 
- Qualsevol altre ingrés que legalment li puguin correspondre d’acord amb les lleis. 
 
Al pressupost es preveuen també les despeses necessàries per a la consecució de la seva 
finalitat, com per exemple: 

 
- Retribucions al personal docent i d’administració i serveis. 
 
- Despeses de funcionament, conservació i manteniment. 
 
- Despeses d’infraestructura i manteniment del material científic. 
 
- Inversions en edificis i altres construccions i d’equipament. 
 
- Despeses financeres. 
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- Actuacions de recerca, formació del personal i d’altres despeses. 
 
 
 

2) Estructura organitzativa bàsica 
 
El govern i administració del Consorci anirà a càrrec dels òrgans següents: el Consell de 
Govern, que és l’òrgan màxim de decisió i té les més altes facultats de govern i administració; la 
Comissió Permanent, com a òrgan ordinari de gestió; i per les Juntes Generals com a òrgan de 
participació ordinària de les escoles o unitats de què sigui titular. 
 
Els òrgans acadèmics de les escoles seran els previstos en el corresponent conveni d’adscripció 
d’acord amb el que preveu el Decret 390/1996, de 2 de desembre, de regulació del règim 
d’adscripció a universitats públiques de centres docents d’ensenyament superior. 
 
El President del Consorci és el Sr. Lluís Jofre Roca. Els vicepresidents són el Sr. Francisco 
Calviño Tavares i la Sra. Mercè Conesa Pagès. El Director del Consorci és el Sr. Jordi 
Camprubí i Paretas. 
 
Així mateix els Srs. Josep Ribas i Seix i la Sra. Laura Arlegui Duatis son vocals en 
representació de la Generalitat de Catalunya; el Sr. Gabriel Bugeda Castelltort i el Sr. Francesc 
Solé Parellada representant la UPC i, finalment, els Srs. Xavier Boltaina Bosch i Jordi Roca 
Ventura en representació de la DIBA.  
 
 
8.  MEMÒRIA FINANCERA 
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Informe d'auditoria de comptes anuals abreujats 
 
 
Al Patronat de la FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC, 
 
1. Hem auditat els comptes anuals abreujats de la FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I 

TECNOLOGIA DE LA UPC (en endavant “La Fundació” o “CIT-UPC”), que comprenen el 
balanç abreujat al 31 de desembre de 2013, el compte de resultats abreujat, l’estat de 
canvis en el patrimoni net i la memòria abreujada corresponents a l'exercici anual acabat 
en aquesta data, la preparació i contingut dels quals és responsabilitat del Òrgan de 
Govern de la Fundació, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera aplicable a 
l’entitat (que s’identifica a la Nota 1.2 de la memòria adjunta) i, en particular, amb els 
principis i criteris comptables continguts en el mateix. La nostra responsabilitat és 
expressar una opinió sobre els esmentats comptes anuals en el seu conjunt, basada en el 
treball realitzat d’acord amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes 
vigent a Espanya, que requereixen l'examen, mitjançant la realització de proves selectives, 
de l'evidència justificativa dels comptes anuals i l'avaluació de si la seva presentació, els 
principis i criteris comptables utilitzats i les estimacions realitzades, estan d’acord amb el 
marc normatiu d’informació financera que resulta d’aplicació. 

 
2. Segons la nostra opinió, els comptes anuals abreujats adjunts expressen, en tots els 

aspectes significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la 
FUNDACIÓ CENTRE D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA DE LA UPC al 31 de desembre de 2013, així 
com del resultat de les seves operacions corresponents a l’exercici anual acabat en 
aquesta data, de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris comptables continguts en el mateix. 

 
 
BDO Auditores, S.L. 
 
 
 
 
________________ 
Ramon Roger Rull 
Soci - Auditor de Comptes 
 
Barcelona, xx de juny de 2014 
 

 

 

L'esborrany d'aquest informe no s'ha sotmès encara als procediments habituals de 
revisióinterna de la nostra Firma i, per tant, ens reservem el dret de fer lesmodificacions, 

insercions o supressions que considerem adients que poguessinresultar del procés de revisió. 

 

Esborrany 
(Subjecte a Canvis) 
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FUNDACIÓ POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
 
 
 
 

MEMÒRIA DE L'EXERCICI 2013 
 
 
 
NOTA 1. CONSTITUCIÓ, ACTIVITAT I RÈGIM LEGAL DE LA FUNDACIÓ 
 
La Junta de Govern de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC), en 
sessió del 21 de gener de 1994, i el seu Consell Social en sessió del 31 de gener de 1994, van 
acordar la creació de la fundació privada amb el nom de Fundació Politècnica de Catalunya 
(en endavant Fundació). 
 
En data 22 de juliol de 1994 va formalitzar-se, davant Notari, la constitució de la 
Fundació i va donar lloc a l’atorgament de la seva Carta Fundacional, Fundació Privada 
“subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya”, que es regirà per les normes 
legals vigents i especialment pels seus Estatuts. 
 
La Fundació té el seu domicili al carrer Badajoz, número 73, de Barcelona. 
 
La dotació inicial de la Fundació es va fixar en 87.147 euros. 
 
El Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en Resolució de data 13 d’octubre de 
1994, ordenà la inscripció de la Fundació Politècnica de Catalunya, Fundació Privada, al 
Registre de Fundacions de la Generalitat, i va ésser classificada com a Fundació Benèfica 
de Tipus Docent. 
 
A la Fundació Politècnica de Catalunya li correspon el número 834 del Registre de 
Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya. 
 
En data 20 de març de 2007, el Patronat va aprovar modificar els estatuts de la Fundació. 
 
En data 25 de juliol de 2012, el Patronat va aprovar l’adaptació dels estatuts a la Llei 4/2008, 
de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
L’article primer dels estatuts estableix que amb  la denominació Fundació Politècnica de 
Catalunya es constitueix una fundació sense ànim de lucre, amb les finalitats expressades a 
l’article 2 i que exerceix les seves funcions principalment a Catalunya, i està subjecta als 
seus estatuts i a la legislació de la Generalitat de Catalunya. 
  



Comptes Anuals de Fundació Politècnica de Catalunya  Exercici 2013 7 

 

 
 
D’acord amb els Estatuts que actualment l a  regeixen, té per objecte, entre d’altres: 
 
a) Dur a terme la gestió relativa a l’activitat de formació permanent que es promou i es 

posa en marxa des de les unitats acadèmiques de la UPC. 
 
b) Proposar programes i activitats d’estudi i de formació permanent, que hagin de ser 

realitzades per unitats acadèmiques de la UPC o que estiguin coordinats per elles. 
 
c) Col·laborar en la realització de propostes d’ensenyaments o activitats que hagin de ser 

realitzats per unitats acadèmiques de la UPC. 
 
d) Potenciar la participació d’empreses i altres entitats en les activitats de formació 

permanent i extensió tecnològica, per aconseguir la màxima incidència en el procés de 
transformació i millora tecnològiques. 

 
e) Col·laborar en la creació, l’establiment i la gestió de noves activitats que en general 

puguin contribuir a ser nexe d’unió entre la UPC i les empreses i institucions. 
 
Les relacions entre la UPC i la Fundació es regeixen pel Contracte Programa signat el 6 de 
setembre de 2012 per al període 2012/2014. 
 
Pel que fa als seus ingressos, els Estatuts estableixen que la Fundació portarà a terme els seus 
objectius amb: 
 

- El producte de les rendes del seu patrimoni. 
 

- Els donatius que rebi. 
 

- Els ingressos procedents dels serveis que pugui arribar a prestar i altres que pugui 
arribar a obtenir. 

 
Els sobrants dels ingressos de cada exercici podran ésser capitalitzats d’acord amb el que 
decideixi el Patronat, dins els límits establerts en la legalitat vigent. 
 
Els Estatuts, al seu article 13, estableixen que, a la data del tancament de l’exercici econòmic, 
el Patronat ha de formular l’inventari i els comptes anuals. 
 
Els comptes han d’ésser integrats per: 
 

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

 
• El compte de resultats. 

 
• L’estat de canvis en el patrimoni net. 

 
• L’estat de fluxos d’efectiu. 

 
• La memòria. 
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Els documents esmentats han d’ésser aprovats pel Patronat dins dels sis mesos següents a la 
data de tancament de l’exercici. 
 
El Patronat també practicarà la liquidació del pressupost d’ingressos i de despeses de 
l’exercici anterior i formularà el pressupost corresponent a l’exercici actual. 
 
L’administració de la gestió i representació de la Fundació correspon, segons els Estatuts, als 
següents òrgans de Govern: 
 
1. El Patronat, per al seu funcionament, es constitueix en Ple i es dota d’una Comissió 

Permanent. El Ple del Patronat està integrat per tots els membres i és el màxim òrgan de 
govern i representació de la Fundació, decidint sobre l’aplicació dels recursos de cada any 
a l’objectiu fundacional. 

 
El Ple del Patronat està constituït per vint-i-cinc vocals, entre els quals hi ha un president o 
una presidenta i un vicepresident o una vicepresidenta. 

 
2. El President del Patronat representa a la Fundació. 
 
3. El Consell Assessor està constituït per: 
 

a. El president o per la presidenta del Consell Social de la UPC, que exercirà com a 
president o presidenta del Consell Assessor 

 
b. El president o la presidenta del Patronat; 

 
c. El vicepresident o la vicepresidenta del Patronat; 

 
d. El director o la directora de la Fundació, i 

 
e. Un màxim de cinquanta vocals, nomenats pel Patronat de la Fundació, a proposta 

conjunta del Consell Social i del Consell de Govern de la UPC, d’ entre persones o 
entitats de reconegut prestigi en els àmbits social, econòmic, cultural i institucional 
dels país. 

 
El secretari o la secretària del Consell Assessor és la mateixa persona que del Patronat, 
amb les mateixes atribucions que tingui en aquell òrgan. 

 
4. El director és designat pel Patronat, a proposta del president o de la presidenta. En 

qualsevol moment és revocable per decisió del Ple del Patronat, vàlidament constituït. 
 

L'Oferta d'activitats de la Fundació 
 
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), d'acord amb l'autonomia que li concedia la 
Llei de Reforma Universitària i el seus Estatuts, va crear les titulacions de Graduat en 
Fotografia, que s'inicià al curs 1994/95, i de Graduat en Multimèdia, iniciat el curs 1997/98. 
Al curs 2008/2009, aquesta titulació va ser transformada a Grau oficial. Ambdues titulacions 
són gestionades i impartides per la Fundació Politècnica de Catalunya.  
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Els actius intangibles generats internament no es capitalitzen i, per tant, es reconeixen en el 
Compte de Pèrdues i Guanys el mateix exercici en què es produeixen. 
 
L'import amortitzable d'un actiu intangible, es distribueix sobre una base sistemàtica al llarg 
de la seva vida útil. El càrrec per amortització de cada període es reconeix en el resultat de 
l'exercici. 
 
La política d’amortització seguida per la Fundació és la d’amortitzar les altes a partir del mes 
següent al de la seva entrada en funcionament. 
 
a.1) Patents, llicències, marques i similars 
 
Correspon als imports satisfets per l'adquisició de la propietat o del dret a l'ús de les diferents 
manifestacions de la mateixa, o en el seu cas per les despeses incorregudes amb motiu del 
registre de les desenvolupades per la Fundació, menys la corresponent amortització 
acumulada. 
 
S'amortitzen linealment a raó d'un 20,00% anual. El càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys de 
l'exercici 2012 i per a l’exercici 2013 per aquest concepte va ser de 0 euros donat que 
l’element es trobava totalment amortitzat. 
 
a.2) Aplicacions Informàtiques 
 
Les llicències per a aplicacions informàtiques adquirides a tercers es capitalitzen sobre la base 
dels costos en què s'ha incorregut per adquirir o desenvolupar-los, i preparar per al seu ús.  
 
S'amortitzen linealment a raó d'un 25,00% anual. El càrrec al Compte de Pèrdues i Guanys de 
l'exercici 2013 i 2012 per aquest concepte ha estat de 76.399,84 euros i 90.448,40 euros, 
respectivament. 
 
Les despeses de manteniment de les aplicacions informàtiques incorregudes durant l'exercici 
es registren al Compte de Pèrdues i Guanys. 
 
b) Immobilitzat Material 
 
L'immobilitzat material es troba valorat pel seu preu d'adquisició net de la corresponent 
amortització acumulada i, si escau, de l'import acumulat de les correccions valoratives per 
deteriorament reconegudes. 
 
Les despeses de conservació i manteniment incorreguts durant l'exercici es carreguen al 
Compte de Pèrdues i Guanys. Els costos de renovació, ampliació o millora dels béns de 
l'immobilitzat material, que representen un augment de la capacitat, productivitat o un 
allargament de la vida útil, es capitalitzen com a major valor dels corresponents béns, una 
vegada donats de baixa els valors comptables dels elements que hagin estat substituïts. 
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Els instruments financers, a l'efecte de la seva valoració, es classificaran en alguna de les 
següents categories: 
 
Préstecs i Partides a Cobrar i Dèbits i Partides a Pagar 
 
Préstecs i partides a cobrar 
 
En aquesta categoria es classifiquen: 
 
a)  Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i la 

prestació de serveis per operacions de tràfic, i 
 
b) Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments de 

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

 
Dèbits i partides a pagar 
 
En aquesta categoria es classifiquen: 
 
a) Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de béns i 

serveis per operacions de tràfic, i 
 
b) Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments derivats, 

no tenen origen comercial. 
 
Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu 
valor raonable, que és el preu de la transacció, i que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. 
 
No obstant l'assenyalat en el paràgraf anterior, els crèdits i dèbits per operacions comercials 
amb venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus d'interès contractual, així com si 
escau, les bestretes i crèdits al personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits 
sobre instruments de patrimoni, l'import del qual s'espera rebre en el curt termini, i els 
desemborsaments exigits per tercers sobre participacions, l'import de les quals s'espera pagar 
en el curt termini, es valoressin pel seu valor nominal quan l'efecte de no actualitzar els fluxos 
d'efectiu no resulta significatiu. 
 
En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat. Els 
interessos meritats es comptabilitzen en el Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el mètode 
del tipus d'interès efectiu. No obstant això, els crèdits i dèbits amb venciment no superior a un 
any que es van valorar inicialment pel seu valor nominal, continuen valorant-se per aquest 
import, llevat, en el cas de crèdits, que s'haguessin deteriorat. 
 
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix 
evidència objectiva que el valor d'un crèdit, s'ha deteriorat, és a dir, si existeix evidència d'una 
reducció o retard en els fluxos d'efectiu estimats futurs corresponents a l' esmentat actiu. 
  



Comptes Anuals de Fundació Politècnica de Catalunya  Exercici 2013 14 

 

 
 
La correcció valorativa per deteriorament de deutors a 31 d’agost de 2013 i 2012, s'ha estimat 
en funció de l'anàlisi de cada un dels saldos individualitzats pendents de cobrament a aquesta 
data. 
 
Inversions mantingudes fins al venciment 
 
Corresponen a valors representatius de deute, amb una data de venciment fixada, que 
comporten cobraments de quantia determinada o determinable, i per als quals la Fundació té 
la intenció efectiva i la capacitat de conservar-los fins al seu venciment. 
 
Es valoren inicialment pel seu valor raonable, que equival al valor raonable de la 
contraprestació lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. 
 
En valoracions posteriors, es valoren pel seu cost amortitzat. Els interessos meritats es 
comptabilitzen en el Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el mètode del tipus d'interès 
efectiu.  
 
Al tancament de l'exercici, s'efectuen les correccions valoratives necessàries si existeix 
evidència objectiva que el valor d'un actiu, s'ha deteriorat. La pèrdua per deterioració 
correspon a la diferència entre el seu valor en llibres i el valor de mercat de l' instrument. 
 
Inversions en el Patrimoni d'Empreses del Grup i Vinculades 
 
Es valoren inicialment al cost, que equival al valor raonable de la contraprestació lliurada més 
els costos de transacció que li són directament atribuïbles. 
 
Posteriorment, es valoren pel seu cost, menys, si escau, l'import acumulat de les correccions 
valoratives per deteriorament. 
 
Al tancament de l'exercici, i quan existeix evidència objectiva que el valor en llibres d'una 
inversió no serà recuperable, s'efectuen les correccions valoratives necessàries. 
 
L'import de la correcció valorativa es determina com la diferència entre el valor en llibres i 
l'import recuperable. Llevat millor evidència de l'import recuperable de les inversions, en 
l'estimació del deteriorament d'aquesta classe d'actius es pren en consideració la part 
proporcional del patrimoni net de l'entitat participada, corregit per les plusvàlues tàcites 
existents en la data de la valoració, que corresponen a elements identificables en el balanç de 
la participada. 
 
Baixa d'Actius Financers 
 
Un actiu financer, o part del mateix, es dóna de baixa quan expiren o s'han cedit els drets 
contractuals sobre els fluxos d'efectiu de l'actiu financer, i s'han transferit de manera 
substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 
 
Quan un actiu financer es dóna de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda neta 
dels costos de transacció atribuïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys 
qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres de l'actiu financer, més qualsevol import 
acumulat que s'hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la pèrdua 
sorgida en donar de baixa aquest actiu, i forma part del resultat de l'exercici en què aquesta es 
produeix.  
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Baixa de Passius Financers 
 
Un passiu financer es dóna de baixa quan s'extingeix l'obligació corresponent. 
 
La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s'ha donat 
de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles així com 
qualsevol actiu cedit diferent de l'efectiu o passiu assumit, es reconeix en el Compte de 
Pèrdues i Guanys de l'exercici en què té lloc. 
 
Interessos Rebuts d'Actius Financers 
 
Els interessos d'actius financers meritats amb posterioritat al moment de l'adquisició es 
reconeixen com ingressos en el Compte de Pèrdues i Guanys. 
 
Els interessos s'han de reconèixer utilitzant el mètode del tipus d'interès efectiu. A aquests 
efectes, en la valoració inicial dels actius financers es registren de forma independent, atenent 
al seu venciment, l'import dels interessos explícits meritats i no vençuts en aquest moment. 
 
e) Impost sobre Beneficis 
 
La Fundació està acollida al règim fiscal de les entitats sense afany de lucre previst a la llei 
49/2002, i queden exempts de tributació tots els rendiments obtinguts en el desenvolupament 
del seu objecte social o finalitat fundacional, sempre que compleixi amb la resta de requisits 
previstos la a llei, tal i com s’explica a la nota 10 de la memòria la Fundació considera que 
està exempta de tributar per l’ Impost sobre Beneficis. 
 
f) Ingressos i Despeses 
 
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es 
produeix el corrent real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del 
moment que es produeixi el corrent monetari o financer derivat d'ells. 
 
Els ingressos procedents de la venda de béns i de la prestació de serveis es valoren pel valor 
raonable de la contrapartida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, que, excepte 
evidència en contrari, és el preu acordat per a aquests béns o serveis, deduït: l'import de 
qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars que la Fundació pugui 
concedir, així com els interessos incorporats al nominal dels crèdits. 
 
g) Provisions i Contingències 
 
Les obligacions existents al tancament de l'exercici, sorgides com a conseqüència de 
successos passats dels quals poden derivar-se perjudicis patrimonials per a la Fundació, 
l'import del qual i moment de cancel·lació són indeterminats, es registren en el balanç de 
situació com provisions i es valoren pel valor actual de la millor estimació possible de 
l'import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer l'obligació. 
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h) Elements Patrimonials de Naturalesa Mediambiental 
 
Les despeses relacionades amb la minimització de l' impacte mediambiental així com la 
protecció i millora del medi ambient, es registren conforme a la seva naturalesa en el Compte 
de Pèrdues i Guanys de l'exercici que es produeixen. 
 
Els actius destinats a les esmentades activitats, es classifiquen en l'epígraf corresponent de 
l'immobilitzat material i es valoren pel seu preu d'adquisició o cost de producció, net de la 
corresponent amortització acumulada, i, si escau, de l'import acumulat per les correccions 
valoratives per deteriorament reconegudes. 
 
i) Subvencions, Donacions i Llegats 
 
Les subvencions d'explotació, s'abonen als resultats de l'exercici en el moment del seu 
meritament.  
 
Els imports monetaris rebuts sense assignació a una finalitat específica s'imputen com 
ingressos de l'exercici en que es reconeixen. 
 
j) Transaccions entre Parts Vinculades 
 
Amb caràcter general, els elements objecte d'una transacció amb parts vinculades es 
comptabilitzen en el moment inicial pel seu valor raonable. En el seu cas, si el preu acordat en 
una operació difereix del seu valor raonable, la diferència es registra atenent a la realitat 
econòmica de l'operació. La valoració posterior es realitza d'acord amb el previst en les 
corresponents normes. 
 
k) Estats de Fluxos d'Efectiu 
 
En els estats de fluxos d'efectiu s'utilitzen les següents expressions en el sentit que figura a 
continuació: 
 
Efectiu o Equivalents: L'efectiu comprèn tant la caixa com els dipòsits bancaris a la vista. Els 
equivalents a l'efectiu són instruments financers, que formen part de la gestió normal de la 
tresoreria de la Fundació, són convertibles en efectiu, tenen venciments inicials no superiors a 
tres mesos i estan subjectes a un risc poc significatiu de canvis en el seu valor. 
 
Fluxos d'efectiu: entrades i sortides d'efectiu o d'altres mitjans equivalents, entenent per 
aquests les inversions a termini inferior a tres mesos de gran liquiditat i baix risc d'alteracions 
en el seu valor. 
 
Activitats d'explotació: són les activitats que constitueixen la principal font d'ingressos 
ordinaris de la Fundació, així com altres activitats que no puguin ser qualificades com 
d'inversió o finançament. 
 
Activitats d'inversió: les d'adquisició, alienació o disposició per altres mitjans d'actius a llarg 
termini i altres inversions no incloses en l'efectiu i els seus equivalents. 
 
Activitats de finançament: activitats que produeixen canvis en la grandària i composició del 
patrimoni net i dels passius de caràcter financer. 
  











































 

 

 
 

ANÀLISI DE RESULTATS CURS 2012 / 2013 
 
Ingressos 
 
Els ingressos d’activitat de l’exercici 2013 han estat un 6.9% inferiors als ingressos de 
l’exercici 2012. En termes absoluts, la variació ha estat de 859 milers d’euros. Entre d’altres 
variacions, s’ha produït una caiguda en ingressos de matrícules del 9,2%, compensada per un 
increment dels ingressos per prestacions de serveis de 188 milers d’euros. 
 
En relació als ingressos de matrícules, les causes motivadores son la caiguda en numero 
d’alumnes i d’activitats realitzades. Majoritàriament, els tipus d’activitats que s’han vist 
afectades per aquesta caiguda són els Programes de Màster i els Cursos de Formació 
Contínua.  
 
A nivell de línies de negoci, les variacions més significatives s’han produït a les línies de 
solucions individuals i solucions corporatives. En termes de número d’activitats i número 
d’alumnes, pràcticament la totalitat de la variació respecte a l’exercici anterior vindria 
explicada pel comportament d’aquestes línies de negoci. 
 
Despeses 
 
La caiguda dels ingressos ha estat però, compensada parcialment per un estalvi en les 
despeses de les activitats. Concretament, aquestes han estat inferiors en relació a l’exercici 
2012 en un 10,8%. 
 
Les línies de negoci que han patit una variació a nivell de despesa més significativa han estat 
les línies de solucions individuals i la línia de solucions corporatives.  
 
A nivell de despeses d’estructura, la despesa ha patit una caiguda del 2,3% respecte a 
l’exercici anterior. En termes absoluts, la variació ha estat de 123 milers d’euros. 
 
Tenint en compte la importància relativa de les variacions de totes les partides, hi ha hagut 
estalvi en despeses de “Serveis Professionals” del 24,9%, “Personal” del 8% i en la partida de 
“Publicitat” del 17,4%. 
 
D’altra banda, les despeses d’arrendaments han augmentat en 305 milers d’euros.  
A l’exercici 2013, els ingressos financers han estat inferiors en 12 milers d’euros degut a una 
baixada en els tipus d’interès. 
 
Com a conseqüència de tot l’ exposat, el resultat positiu de la Fundació ha estat de 
15.215,11 euros. 
 
 
 

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









































































































































































































































































































 
 

 
Informe d’auditoria i comptes anuals de les entitats del 

grup UPC exercici 2013 
Fundació b_TEC 

 
 
Acord núm.134 /2014 del Consell de Govern pel qual s’aprova l’informe 
d’auditoria i comptes anuals exercici 2013 de la Fundació b_TEC perquè 
l’aprovi, si escau, el Consell Social. 
 
 
 

 Document proposta informat favorablement per la Comissió d’Economia i 
Infraestructures del Consell de Govern celebrada el dia 11/07/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerència  
 
Barcelona, 21 de juliol de 2014 




















