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ACTIU Notes 2020 2019 

A) Actiu no corrent   2.910.992,92 3.089.198,62 

I) Immobilitzat intangible 6 8.593,48 12.418,73 

5- Aplicacions informàtiques   8.593,48 12.418,73 

II) Immobilitzat material 7 2.897.742,01 3.072.122,46 

2- Construccions - cessió d'úsdefruit   2.584.797,56 2.650.246,83 

3- Instal.lacions tènciques   11.550,72 12.329,98 

4- Maquinària   249.893,35 345.821,05 

5- Altres instal.lacions i utillatge   35.545,07 36.009,47 

6- Mobiliari   7.381,71 8.897,29 

7- Equips per al processament d'informació   7.661,26 11.164,01 

8- Elements de transport   0,00 0,00 

9- Altre immobilitzat   912,34 7.653,83 

VI. INVERSIONS FINANCERES A LL / T.   4.657,43 4.657,43 

1- Instruments de Patrimoni 8.1  3.400,00 3.400,00 

5- Altres actius financers   8.1 1.257,43 1.257,43 

B)  Actiu corrent   1.608.361,07 1.217.833,84 

II. Existències  8.2 769,89 906,79 

6- Acomptes de proveïdors   769,89 906,79 

III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 
comptes a cobrar 8.3 1.283.440,50 1.202.601,83 

1- Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis   143.169,53 348.668,83 

2- Deutors, entitats del grup i altres parts vinculades   51.164,96 15.126,69 

4- Altres deutors   0,00 0,00 

6- Actius per impost corrent   0,00 0,00 

7- Altres crèdits amb les Administracions Públiques   1.089.106,01 838.806,31 

IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini  0,00 0,00 

2. Crèdits a entitats   0,00 0,00 

V. Inversions financeres a curt termini 8.2  3.250,00 3.250,00 

2- Crèdits amb tercers   0,00 0,00 

5- Altres actius financers   3.250,00 3.250,00 

VI. Periodificacions a curt termini   3.835,44 4.901,43 

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents   317.065,24 6.173,79 

1-Tresoreria  317.065,24 6.173,79 

TOTAL GENERAL (A + B)  4.519.353,99 4.307.032,46 

  
      

  
Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç al 31 de desembre de 
2020.
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PATRIMONI NET I PASSIU Notes 2020 2019 

A) Patrimoni Net   2.652.393,96 2.631.805,89 

A.1) Fons propis   67.596,40 -18.440,94 

I. Fons dotacionals o fons socials 11 49.994,00 48.883,00 

1- Fons dotacionals o fons socials   49.994,00 49.994,00 

2- Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar   0,00 -1.111,00 

IV. Excedents d’exercicis anteriors   -67.323,94 9.928,16 

1- Romanents   -67.323,94 9.928,16 

VI. Excedents de l’exercici 3  84.926,34 -77.252,10 

A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts   2.584.797,56 2.650.246,83 

3- Altres subvencions, donacions i llegats 12 2.584.797,56 2.650.246,83 

B)  Passiu no corrent   1.106.243,11 594.860,75 

II. Deutes a llarg termini   988.975,96 477.593,60 

2- Altres passius financers   967.040,63 444.336,62 

3- Creditors per arrendament financer   21.935,33 33.256,98 

 III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini   117.267,15 117.267,15 

4- Altres deutes amb entitats del grup i associades   117.267,15 117.267,15 

C)  Passiu corrent   760.716,92 1.080.365,82 

III. Deutes a curt termini  9.1 490.787,69 943.925,76 

1- Deutes amb entitats de crèdit   40.135,49 172.384,17 

2- Creditors per arrendament financer   11.321,65 16.259,78 

3- Altres passius financers   439.330,55 755.281,81 

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini   0,00 0,00 

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar 9.1 269.929,23 136.440,06 

1- Proveïdors   20.419,05 51.067,59 

2- Proveïdors, entitats del grup i associades   4.216,00 134,07 

3- Creditors varis projectes  9.2 158.079,23 0,00 

5- Passius per impost corrent   0,00 0,00 

6- Deutes amb Administracions Públiques    85.054,48 82.741,13 

7- Acomptes d'usuaris   2.160,47 2.497,27 

VI. Periodificacions a curt termini   0,00 0,00 

TOTAL GENERAL (A + B +  C)   4.519.353,99 4.307.032,46 

 
 
 
 
Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Balanç al 31 de desembre de 
2020.
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COMPTE DE RESULTATS Notes 2020 2019 

OPERACIONS CONTINUADES       

1- Ingressos per les activitats 14 1.667.301,96 1.757.554,54 
b) Ingressos per prestació de Serveis   1.080.002,27 1.234.459,52 

b.1) Prestació de serveis   1.238.081,50 1.215.783,31 
b.2) Variació saldos projectes   -158.079,23 18.676,21 

e) Subvencions oficials a les activitats   591.052,85 534.692,79 
e.1) Subvencions rebudes   591.052,85 534.692,79 

e.2) Variació saldos subvencions   0,00 0,00 
    f) Donacions i altres ingressos per activitats  10.000,00 0,00 

      f.1 Donacions i altres ingressos per activitats  10.000,00 0,00 
h) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts   -13.753,16 -11.597,77 
5- Aprovisionaments 14 -106.240,72 -137.909,22 
a) Consum  de bens destinats a les activitats   -106.240,72 -137.909,22 
6- Altres  ingressos de les activitats 14 0,23 1,19 

c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent   0,23 1,19 

7- Despeses de personal 14 -641.791,61 -741.167,62 
a) Sous, salaris i assimilats   -523.364,30 -572.941,73 
b) Càrregues socials   -118.427,31 -168.225,89 
8- Altres despeses d'explotació 14 -211.771,01 -267.982,39 
a) Serveis exteriors   -205.397,40 -262.504,60 

a.2) Arrendaments i cànons   -33.165,19 -37.705,29 
a.3) Reparacions i conservació   -29.112,05 -28.461,74 

a.4) Serveis professionals independents   -90.512,53 -116.266,91 
a.6) Primes d’assegurances   -6.593,10 -6.535,07 

a.7) Serveis bancaris   -4.193,28 -3.409,72 
a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques   -3.042,18 -7.765,08 

a.9) Subministraments   -24.986,27 -30.795,07 
a.10) Altres serveis   -13.792,80 -31.565,72 

b) Tributs   -3.489,22 -5.423,12 

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de 
les activitats 

 15 
-2.868,56 

0,00 

d) Altres despeses de gestió corrent   -15,83 -54,67 
9- Amortització de l'immobilitzat 6 – 7 -187.179,69 -199.281,64 

10- Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 12 65.449,27 65.449,23 

  12. Deteriorament i resultat per alineacions d'immobilitzat   -27,29 0,00 

13- Altres resultats 14 -491.831,55 -539.927,32 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ   93.909,59 -63.263,23 

14- Ingressos financers 14 1.092,90 0,00 
b) De valors negociables i altres inst financers   1.092,90 0,00 

b.2) En tercers   1.092,90 0,00 
15- Despeses financeres 14 -10.076,13 -13.988,87 
b) Per deutes amb tercers   -10.076,13 -13.988,87 
16- Variació de valor raonable en instruments financers  0,00 0,00 
17- Diferencies de canvi   -0,02 0,00 
18- Deteriorament i  resultat per alienacions d'instruments 

financers 
  0,00 0,00 

II) RESULTAT FINANCER  -8.983,25 -13.988,87 

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS 13 84.926,34 -77.252,10 

19- Impostos sobre beneficis   0,00 0,00 

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI   84.926,34 -77.252,10 

 
Les Notes 1 a 20 descrites en la Memòria adjunta formen part integrant del Compte de Resultats al 31 de 
desembre de 2020. 
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  2020 2019 

A) Resultat del compte de resultats  84.926,34 -77.252,10 

Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net:     

III. Subvencions, donacions i llegats rebuts -65.449,27 -65.449,23 

B) Total ingressos i despeses imputats 
directament en el patrimoni net (I+II+III+IV+V) 

-65.449,27 -65.449,23 

TOTAL INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B) 19.477,07 -142.701,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 2020. 
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Fons dotacional

o
Fons social

Resultats d'exercicis 
anteriors

Resultat de l'exercici
Ajustaments per canvi de 

valor
Subvencions donacions i 

llegats rebuts
TOTAL

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE 
L'ANY 2019

48.883,00 9.878,46 49,70 0,00 2.715.696,06 2.774.507,22

I-Total ingressos i despeses 
reconegudes

0,00 0,00 -77.252,10 0,00 -65.449,23 -142.701,33

II-Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.Augment de fons dotacionsl/fons 

socials/fons especials
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III-Altres variacions del patrimoni 0,00 49,70 -49,70 0,00 0,00 0,00

C. SALDO FINAL D'ANY 2019 48.883,00 9.928,16 -77.252,10 0,00 2.650.246,83 2.631.805,89
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE 

L'ANY 2020
48.883,00 9.928,16 -77.252,10 0,00 2.650.246,83 2.631.805,89

I-Total ingressos i despeses 
reconegudes

0,00 0,00 84.926,34 0,00 -65.449,27 19.477,07

II-Operacions de patrimoni net 1.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111,00
1.Augment de fons dotacionsl/fons 

socials/fons especials
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III-Altres variacions del patrimoni 0,00 -77.252,10 77.252,10 0,00 0,00 0,00

E. SALDO FINAL DE L'ANY 2020 49.994,00 -67.323,94 84.926,34 0,00 2.584.797,56 2.652.393,96

Les Notes 1 a 20 descrites a la Memòria adjunta formen part integrant de l’Estat total de canvis en el patrimoni net al 31 de Desembre de 2020. 



FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI -VITEC 
Estat de fluxos d’efectiu corresponent als exercicis al 31 de desembre de 2020 i 2019 

(Expressats en Euros) 
 

6 

    Notes 2020 2019 
A) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ    
         
1. Resultat de l'exercici abans d'impostos   84.926,34 -77.252,10 
         
2. Ajustaments del resultat   133.609,52 147.821,28 
  a) Amortització de l’immobilitzat (+)  6 - 7 187.179,69 199.281,64 
  c) Variació de provisions (+/-)   2.868,56 0,00 
  d) Imputació subvencions (-) 12 -65.449,27 -65.449,23 
  e) Resultat per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) 7 27,29 0,00 
  g) Ingressos financers (-)   -1.092,90 0,00 
  h) Despeses financeres (+)   10.076,13 13.988,87 
  j) Alienació instruments financers (+/-)   0,02 0,00 
3. Canvis en el capital corrent   -402.153,24 69.125,01 
  b) Deutors (+/-)   -83.570,33 -29.761,23 
  c) Altres actius corrents (+/-)   1.065,99 7.808,36 
  d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-)   -3.697,64 91.077,81 
  e) Altres passius corrents (+/-)   -315.951,26 0,00 
  f) Altres actius i passius no corrents (+/-)   0,00 0,00 
4. Altres Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació   -8.983,25 -17.238,87 
  a) Pagament d’interessos   -10.076,13 -13.988,87 
  c) Cobrament d’Interessos (+)   0,00 0,00 
  e) Altres pagaments ( cobraments) (+/-)   1.092,88 -3.250,00 
5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació ( +/- 1 +/- 2  +/- 3  +/- 4 ) -192.600,63 122.455,32 
         
B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ    
         
6. Pagament per inversions (-)   -9.401,28 -47.094,41 
  b) Immobilitzat intangible 6 0,00 -9.639,00 
  c) Immobilitzat material  7 -9.401,28 -37.455,41 
  f) Altres actius financers   0,00 0,00 
7. Cobrament per inversions (+)   400,00 0,00 
  b) Immobilitzat intangible   0,00 0,00 
  c) Immobilitzat material    400,00 0,00 
         
8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió  ( 7 - 6 ) -9.001,28 -47.094,41 
         
C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT    
         
9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni   1.111,00 0,00 
  a) Variació de fons   1.111,00 0,00 
10. Cobrament i pagaments per instruments de passius 

financer 
  

511.382,36 
-177.372,52 

  a) Emissió   511.382,36 0,00 
  1. Deutes amb entitats de crèdit  511.382,36 0,00 
  b) Devolució i amortització de   0,00 -177.372,52 
 1. Deutes amb entitats de crèdit  0,00 -177.372,52 
     
11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament    ( +/- ) (  9 + 10 ) 512.493,36 -177.372,52 
         
D) EFECTE EN LES VARIACIONS DEL TIPUS DE CANVI 0,00 0,00  

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

310.891,45 
 

-102.011,61 

         
Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici   6.173,79 108.185,40 
Efectiu o equivalents al final de l'exercici   317.065,24 6.173,79 
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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 2020. 
 

 Activitat de la Fundació Centre Tecnològic del Vi 
 
El Parc Tecnològic del Vi (VITEC), d’acord amb la resolució del Conseller de Justícia de 2 de novembre de 2005, 
es va inscriure amb el número 2.132 la constitució de la Fundació Parc Científic i Tecnològic de la Industria 
Enològica, com a fundació subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya. La Fundació inicià la seva activitat 
l’any 2005. 
 
D’acord amb l’article 5 dels seus estatuts VITEC té per objecte contribuir mitjançant el perfeccionament tecnològic, 
la recerca, el desenvolupament, la innovació i la transferència, a la millora de la competitivitat de les empreses en 
l’àmbit de la industria enològica, així com els altres sectors relacionats.  
 
A 31 de desembre de 2020 el Patronat està format per les següents institucions:  
 

- Universitat Rovira i Virgili (URV)  
- Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)  
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) 
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Qualificada Priorat 
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Montsant  
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta  
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Conca de Barberà 
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona  
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès  
- Consell Regulador de la Denominació d'Origen Catalunya  
- Consell Regulador de la Denominació d’Origen Costers del Segre 
- Ajuntament de Falset  
- Consell Comarcal del Priorat  

  
 
D’acord amb l’article 6 dels estatuts de VITEC les activitats pròpies són: 
 

1. Promoure la cultura emprenedora, en colꞏlaboració amb altres agents, impulsant la creació i el creixement 
d’empreses innovadores de base tecnològica per mecanismes d’incubació i generació centrífuga (spin-
of), i facilitar la sostenibilitat i competitivitat mitjançant la seva ubicació al Parc. Atendre les necessitats 
tecnològiques de les empreses. 

2. Participar en la gestió i execució dels programes públics, ja siguin sectorials o territorials inclosos en els 
plans d’R+D+T+i nacionals, estatals o autonòmics, així com desenvolupar programes de formació 
d’investigadors que hi siguin inclosos. 

3. Assessorar en matèria d’investigació científica i innovació tecnològica als organismes públics o privats 
de qualsevol administració que ho solꞏlicitin, inclòs contribuir a la definició dels objectius dels plans 
públics d’R+D+T+i i si escau colꞏlaborar en les tasques d’avaluació i seguiment d’aquests. 

4. Executar i desenvolupar projectes d’investigació i desenvolupament tecnològic. Impulsar la recerca i la 
prestació de serveis en els àmbits de l’enologia. Accedir a convocatòries de finançament públics en règim 
de concurrència. 

5. Estimular i colꞏlaborar en la transferència del coneixement i tecnologia de les Universitats i dels Centres 
Públics de recerca a l’empresa i mercats, amb la finalitat de crear valor científic, social i econòmic. 

6. Prestar assistència i suport tècnic a les empreses i organitzacions del sector vitivinícola, i assessorar i 
donar suport tècnic a les institucions i organismes públics que ho requereixin per tal de millorar la seva 
capacitat de treball i de prestació de serveis. 

7. Establir contractes i convenis en els àmbits estatal i internacional amb l’objectiu d’impulsar projectes 
d’investigació i desenvolupament entre empreses, Centres d’Investigació, Universitats, Parcs Científics i 
Tecnològics i Associacions, entre altres. 

8. Fomentar la colꞏlaboració entre institucions i empreses interessades en la promoció del Parc i donar-hi 
suport. Fomentar i desenvolupar la investigació cooperativa entre empreses i institucions. 
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9. Fer i promoure estudis i anàlisis en l’àmbit de les noves tecnologies i la internacionalització. Aglutinar la 
colꞏlaboració pública i privada de les diferents entitats d’R+D+i en viticultura i enologia de l’àmbit català i 
de la resta de l’Estat. 

10. Estimular el disseny i la qualitat de les infraestructures i de tots els processos de gestió i de la prestació 
de serveis als grups i Centres Públics i Privats ubicats al Parc, i vetllar per la qualitat de les activitats 
d’investigació, desenvolupament i innovació que s’hi realitzin. 

11. Promoure i facilitar la recerca i la formació d’investigadors. 
12. Promoure la difusió dels resultats de la investigació universitària i dels Centres Públics d’investigació a 

la societat, i la generació de valor. 
 
 

 Bases de presentació 
 
a) Imatge Fidel 

 
Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de VITEC, amb la finalitat de presentar 
la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les operacions de VITEC, 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 VITEC i seran sotmesos a la seva aprovació, estimant 
que seran aprovats sense cap mena de modificació. 
 
Els comptes anuals de l’exercici 2019 van ser aprovats per unanimitat en sessió del patronat del passat 13 de 
novembre de 2020.  
 
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 VITEC. 
 
Els comptes anuals de VITEC presenten un fons de maniobra positiu de 847.644,15 euros (137.468,02 euros al 
2019), i un resultat positiu de l’exercici de 84.926,34 euros (resultat negatiu de 77.252,10 al 2019). 
 
b) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 
La preparació dels comptes anuals requereix la realització 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 (Notes 4.1 i 4.2) 
- Impostos diferits (Nota 4.6) 
- Valor raonable dels instruments financers (Notes 8 i 9) 

 
c) Comparabilitat de la informació 
 
D’acord amb la legislació mercantil i la llei 4/2008, de 24 d’abril. DOGC núm. 5123 de 02/05/2008 del llibre III del 
Codi Civil de Catalunya, art 332-1, el Patronat presenta, a efectes comparatius amb cadascuna de les partides del 
balanç, el compte de resultats, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat de canvis en el patrimoni net, 
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l’estat de fluxos d’efectiu i la informació quantitativa requerida en la memòria, a més de les xifres de l’exercici 2020, 
les corresponents a l’exercici anterior. 
 

 Proposta de distribució de resultats 
 

La proposta d’aplicació de l’excedent de l’exercici formulada en aquest comptes i que serà sotmesa a aprovació 
del Patronat és la següent: 
 
 

BASE DE REPARTIMENT 2020 

Resultat de l'exercici 84.926,34 

Total base de repartiment = Total aplicació 84.926,34 

APLICACIÓ A:   

Execents d'exercicis anteriors 84.926,34 

Total base de repartiment = Total aplicació 84.926,34 

 
 
 

 Normes de registre i valoració 
 
Les principals normes de registre i valoració utilitzades per VITEC en l’elaboració dels presents comptes anuals 
han estat les següents: 
 
4.1 Immobilitzat intangible 

 
Llicències i programes informàtics utilitzats per a la gestió pròpia de VITEC. Aquest programes han estat adquirits 
a tercers. 
 
a) Aplicacions informàtiques 
 
Les aplicacions informàtiques figuren valorades al cost d’adquisició i s’amortitzen en funció de la seva vida útil que 
s’estima entre 6 i 4 anys. Les despeses de manteniment d’aquestes aplicacions informàtiques es carreguen al 
compte de resultats de l’exercici en que es produeixen. 
 
L’amortització de l’immobilitzat intangible es calcula d’acord amb el mètode lineal aplicant els percentatges en 
funció de l’any d’adquisició dels respectius béns, el meritament de l’ajut que les finança, atenent a la depreciació 
efectivament soferta pel seu funcionament, la naturalesa del bé i finalment l’ús i aprofitament. 
 

 

 
4.2 Immobilitzat material 
 
En aquest epígraf del balanç s’hi troben registrats tots aquells béns de tipus material que VITEC adquireix per al 
compliment dels seus objectius fundacionals i que es preveu tindran un període d’amortització inicial superior a un 
any. 
 
L’immobilitzat material figura comptabilitzat pel seu preu d'adquisició menys l’amortització i l’import acumulat de 
qualsevol eventual pèrdua de valor. 
 

Anys vida útil estimada

Aplicacions informàtiques  -  I 6

Aplicacions informàtiques  -  II 4
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Donat que dins dels exercicis 2015 a 2020 s’han adquirit elements de maquinària amb una naturalesa d’utilització 
diferenciada, s’han creat tres apartats nous en funció de la seva vida útil, en concret per fer el seguiment de la 
depreciació  tindrem les següents categories: 
 

 Anys vida útil estimada 

Maquinària 10 

Maquinària I 5 

Maquinària II 4 

Maquinària III 6 

 
Els costos d’ampliació, modernització o millora dels béns de l’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. 
 
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. 
 
Al compte de Construccions- Cessió d’usdefruit es troba comptabilitzat el dret d’usdefruit de l’edifici, més 
equipaments, situat a la carretera de Porrera Km.1 de Falset, Tarragona, el qual es va valorar pel seu valor 
raonable, d’acord amb la informació facilitada per la URV, cedent del dret. 
 
Criteri d’amortització dels exercicis 2020-2019: 

 

 
Tots els elements es troben agrupats per famílies. 
 
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 en el compte de resultats. 
 
VITEC avalua, a data de tancament del balanç, si existeix algun indici de deteriorament del valor d’algun actiu. Si 

Anys vida útil estimada

Cessió d'ús Edifici VITEC 50

Maquinària 10

Maquinària I 5

Maquinària II 4

Maquinària III 6

Altres instal.lacions i utillatge 18

Mobiliari 10

Equips informàtics 4

Elements de transport 8

Altre immobilitzat 10
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existís tal indici, VITEC 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 VITEC s’hagi reconegut pèrdues per 
deteriorament d’actius, s’avalua si existeixen indicis de que aquestes hagin desaparegut o disminuït, estimant 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-ne reconegut la pèrdua per deteriorament 
per a l’actiu en anys anteriors. Aquesta reversió es registraria en el compte de resultats de l’exercici. 
 
 
4.3 Arrendaments 
 
Quan VITEC és l’arrendatari- Arrendament operatiu. 
 
Els arrendaments en els que 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 que es meriten sobre 
una base lineal durant el període d’arrendament. 
 
VITEC ha incorregut en despeses en concepte d’arrendaments a l’exercici 2020 per import de 33.165,19 euros 
(37.705,29 euros en 2019). 
 
En concret: 

 Lloguer d’espais virtuals 
 Renting fotocopiadora i maquinària 

o Oficina Administració  
o Activitats de recerca 

 Lloguer d’elements d’utillatge 
 Lloguer d’elements de transport  
 Altres lloguers operatius 

 
 

4.4 Instruments Financers 
 

4.4.1 Actius Financers 
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VITEC fixa la categoria dels seus actius financers en el moment del seu reconeixement inicial i revisa la mateixa a 
la 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. 
 
VITEC 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 demora. 
 
Els actius financers registrats per VITEC 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.  
 
Aquest epígraf correspon principalment a: 

 Usuaris i deutors per operacions comercials (recull les quantitats pendents de cobrament derivades 
de les activitats de VITEC), 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 
de que no es cobrarà la totalitat de l’import endeutat, amb efecte al compte de resultats de l’exercici. 

 Comptes a cobrar per operacions no comercials. 
 Dipòsits i fiances entregats a curt i a llarg termini i crèdits a entitats. Aquests figuren registrats en 

l’epígraf d’ “Altres Actius Financers”. 
 

Almenys al tancament de l’exercici, s’efectuen les correccions valoratives necessàries per deteriorament de valor 
si existeix evidència objectiva de que no es cobraran tots els imports que s’endeuten. El criteri utilitzat per VITEC 
per a calcular les corresponents correccions valoratives, si s’escau, és el d’aprovisionar aquells deutes que tenen 
una antiguitat superior a un any, excepte si es tracta de clients que pertanyen al Sector Públic. 
 
b) 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 VITEC 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. 
 
c) Actius financers disponibles per a la venda 

 

En aquest epígraf del balanç, si existeixen, s’inclouen aquelles inversions en les que VITEC no té influència 
significativa o control (veure Nota 8.1).  Es classifiquen com actius no corrents si no és que es pretengui vendre la 
inversió en els 12 mesos següents a la data del balanç, cas en el que la inversió es classificarà com un actiu 
corrent. 
Les inversions es valoren pel seu valor raonable, registrant les pèrdues o guanys que sorgeixen per canvis en el 
mateix dins del Patrimoni Net fins que l’actiu es vengui o es deteriori, moment en que les pèrdues i guanys 
acumulats en el Patrimoni Net s’imputen al compte de resultats, sempre que sigui possible determinar el mencionat 
valor raonable. En cas contrari, es registren al seu cost menys les pèrdues per deteriorament de valor.  
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Pel que fa als actius financers disponibles per a la venda, s’efectuen correccions valoratives si existeix evidència 
objectiva de que el seu valor s’ha deteriorat com a resultat d’una reducció o retràs en els fluxos d’efectiu estimats 
futurs, per instruments de deute adquirits, o per falta de recuperabilitat del valor en llibres de l’actiu, en aquest cas 
es troben les inversions en instruments de Patrimoni.  
 
La correcció valorativa es la diferència entre el seu cost o cost amortitzat menys, si fos necessària, la correcció 
valorativa prèviament reconeguda al compte de resultats i el valor raonable en el moment en que s’efectua la 
valoració.  
 
Els ingressos per dividends derivats d’actius financers disponibles per a la venda, si s’escau, es registren en 
l’epígraf “d’Ingressos Financers” del compte de resultats en el moment en que s’estableix el dret de  VITEC a 
rebre’ls. 
 
Aquests  actius financers corresponen a: 
 
 Instruments de patrimoni per import de 3.400,00 euros en 2020 (3.400,00 euros en 2019) corresponents a 

participacions en la societat Avalis de Catalunya S.G.R. 
 

 Les fiances constituïdes per import de 1.257,43 euros en 2020 (1.257,43 euros en 2019) corresponents a les 
garanties de Rentings contractats. 

 
 

4.4.2 Passius Financers 
 
VITEC 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. 
 
VITEC classifica la totalitat dels seus passius financers en la categoria de deutes a pagar, que inclou deutes per 
operacions comercials i deutes per operacions no comercials.  
 
En el cas de préstecs, VITEC reconeix comptablement en el moment de la seva formalització el valor de la prestació 
efectivament rebuda. Descompta del principal solꞏlicitat els costos d’obertura i d’altres en que VITEC hagi incorregut 
per a la seva obtenció. Calcula la TIR de la operació, que servirà per confeccionar el nou quadre d’amortització del 
préstec. En base a aquest quadre VITEC comptabilitza el capital amortitzat i els interessos financers imputables al 
compte de resultats. 
 
A final d’exercici, es diferenciarà al balanç el deute a curt i llarg termini. 
 
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 a 

o Saldos de creditors per prestació de serveis. 
o Deutes per operacions comercials amb entitats del grup i associades. 
o 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 despeses associades als esmentats 
projectes. 

o Passius per impost corrent. 
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 Partides a pagar per operacions no comercials.  

o Deutes amb l’Administració Pública.  
o Acomptes d’usuaris. 

 
4.5 Transaccions en moneda estrangera 
 
VITEC 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 VITEC. En conseqüència les operacions en altres divises diferents a 
l’euro es consideren denominades en moneda estrangera. 
 
VITEC en la gestió dels seus projectes pot fer transaccions econòmiques en moneda estrangera.  
 
Les transaccions en moneda estrangera es converteixen a la moneda funcional de VITEC utilitzant els tipus de 
canvi vigents a la data de la transacció. Els resultats en moneda estrangera que es derivin 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 
 
VITEC  és una entitat sense afany de lucre i gaudeix de l’exempció de l’impost de Societats per les activitats 
definides a l’objecte social. 
 
VITEC liquida l’impost de societats acollint-se a la llei 49/2002, de 23 de desembre de 2002  del règim fiscal de les 
entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge. 
 
En aplicació d’aquesta llei, tots els ingressos que obté VITEC 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 que 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. 
 
Quan als ingressos per prestació de serveis, aquests es reconeixen considerant el grau de la prestació a la data 
de balanç, sempre que el resultat de la transacció pugui ser estimat amb fiabilitat. 
 
No obstant, seguint el principi de prudència, VITEC 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. 
 
 
4.8 Subvencions, donacions i llegats rebuts 
 
Les subvenciones, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins a 
complir les condicions per a considerar-les 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 
sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses derivades de la subvenció, 
donació o llegat. 
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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. 
 
Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició d’immobilitzat material s’imputen com a ingressos 
de l’exercici en proporció a l’amortització dels corresponents actius o, en el seu cas, quan es produeixi la seva 
alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa a balanç. 
 
Per la seva part, les subvencions no reintegrables relacionades amb despeses específiques es reconeixen al 
compte de resultats en el mateix exercici en que es meriten les corresponents despeses i les concedides per a 
compensar dèficit d’explotació en l’exercici en que es concedeixen, excepte quan es destinen a compensar el 
dèficit d’explotació d’exercicis futurs; en aquest cas s’imputen en aquests exercicis. 
 
 
4.9 Provisions i contingències 
 
Les provisions es reconeixen quan VITEC té una obligació present, ja sigui legal o implícita, com a resultat de fets 
passats, és probable que sigui necessària una sortida de recursos per a liquidar l’obligació i l’import es pot estimar 
de forma fiable.  
 
Les provisions es valoren pel valor actual dels reemborsaments que s’espera seran necessaris per a liquidar 
l’obligació utilitzant un tipus abans d’impostos que reflecteixi 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 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 VITEC. Aquests passius contingents no són objecte de registre comptable 
presentant, si s’escau, 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 medi 
ambient 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 medi ambient, es comptabilitzen com a més valor de 
l’immobilitzat. 
 
L’activitat de VITEC no ha generat durant els exercicis 2020 i 2019 responsabilitats, despeses, actius, ni provisions 
o contingències de naturalesa mediambiental que puguin ser significatius en relació al patrimoni, situació financera, 
i resultats. És per això que no s’inclouen els apartats específics en aquesta memòria. 
 
 
4.11 Transaccions entre parts vinculades 
 
Amb caràcter general, les operacions entre empreses del grup 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 
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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 VITEC 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. VITEC 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. 
 
No hi ha compromisos per pensions o similars amb els treballadors de VITEC. 
 
 

 Gestió del risc financer 
 
Factors de risc financer: 

 
Les activitats de VITEC estan exposades a diversos riscos financers: risc de crèdit i risc de liquiditat. 
 
La gestió del risc financer està controlada per la direcció de VITEC que disposa dels mecanismes necessaris per 
a controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i de canvi, així com els riscos de crèdit i liquiditat. 
 
El risc de tipus de canvi no és significatiu en tant la moneda utilitzada és l’euro per a la pràctica totalitat de les 
transaccions efectuades per VITEC. 
 
 
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, VITEC 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 

 
VITEC manté una política de liquiditat consistent en la contractació, quan la tresoreria ho permeti, 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. També si s’escau, 
mitjançant la contractació d’instruments financers, préstecs i/o pòlisses de crèdit que garanteixin fer front a les 
necessitats  de tresoreria. 
 
VITEC disposa de la tresoreria que mostra al seu balanç. 
 
 

 Immobilitzat intangible 
 

El detall i moviment de les partides incloses en “Immobilitzat intangible” és el següent: 
 
a) Exercici 2020 
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Descripció 
Saldo a 

31/12/2019 
Altes  Baixes  

Saldo a 
31/12/2020 

COST         

Aplicacions informàtiques - I 19.015,00 0,00 0,00 19.015,00 

Aplicacions informàtiques  - II 46.422,00 0,00 0,00 46.422,00 

TOTAL COST 65.437,00 0,00 0,00 65.437,00 
          

AMORTITZACIÓ ACUMULADA         

A.A. Aplicacions informàtiques - I 19.015,00 0,00 0,00 19.015,00 

A.A. Aplicacions informàtiques  - II 34.003,27 3.825,25 0,00 37.828,52 

TOTAL A.A.  53.018,27 3.825,25 0,00 56.843,52 
          

VALOR NET COMPTABLE 12.418,73     8.593,48 
 
 
b) Exercici 2019 

 
 

Descripció 
Saldo a 

31/12/2018 
Altes  Baixes  

Saldo a 
31/12/2019 

COST         

Aplicacions informàtiques - I 19.015,00 0,00 0,00 19.015,00 

Aplicacions informàtiques  - II 36.783,00 9.639,00 0,00 46.422,00 

TOTAL COST 55.798,00 9.639,00 0,00 65.437,00 
          

AMORTITZACIÓ ACUMULADA         

A.A. Aplicacions informàtiques - I 18.981,50 33,50 0,00 19.015,00 

A.A. Aplicacions informàtiques  - II 30.568,90 3.434,37 0,00 34.003,27 

TOTAL A.A.  49.550,40 3.467,87 0,00 53.018,27 
          

VALOR NET COMPTABLE 6.247,60     12.418,73 
 

Al no detectar cap deteriorament en els elements de l’immobilitzat intangible a la data de tancament dels exercicis 
2020 i 2019, no s’han comptabilitzat correccions valoratives per deteriorament. 
 
No hi ha hagut, durant els exercicis 2020 i 2019 inversions en immobilitzat intangible que els seus drets puguin 
exercitar-se fora del territori espanyol i no s’han meritat despeses financeres en l’adquisició d’aquestes millores. 
A la data de tancament dels exercicis 2020 i 2019 no es té coneixement de cap circumstància de caràcter 
significatiu que afecti al valor de l’immobilitzat intangible comptabilitzat, com arrendament, assegurances, litigis, 
embargaments i situacions anàlogues. 
 
Tot l’immobilitzat intangible, registrat als comptes anuals, està afecte directament a l’activitat de VITEC. 
 
 

 Immobilitzat material 
 
El detall i moviment de les partides incloses en l’Immobilitzat material és el següent: 
 
a) Exercici 2020 

 

Descripció Saldo a 31/12/2019 Altes  Baixes  Saldo a 31/12/2020 

COST         

Cessió d'ús edifici VITEC 3.272.463,00 0,00 0,00 3.272.463,00 

Instal.lacions tècniques 14.027,49 0,00 0,00 14.027,49 

Maquinària 923.561,89 5.026,08 540,29 928.047,68 

Altres instalꞏlacions i utillatge 65.723,84 4.375,20 0,00 70.099,04 
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Mobiliari 15.155,00 0,00 0,00 15.155,00 

Equips informàtics 58.512,19 0,00 0,00 58.512,19 

Elements de transport 18.584,92 0,00 0,00 18.584,92 

Altre immobilitzat material 83.818,68 0,00 0,00 83.818,68 

TOTAL COST 4.451.847,01 9.401,28 540,29 4.460.708,00 

          

AMORTITZACIÓ ACUMULADA         

A.A. Cessió d'ús edifici VITEC 622.216,17 65.449,23 0,00 687.665,44 

A. A. Instal.lacions tècniques 1.697,51 779,26 0,00 2.476,77 

A.A. Maquinària 577.740,84 100.413,49 0,00 678.154,33 

A.A. Altres instalꞏlacions 29.714,37 4.839,60 0,00 34.553,97 

A.A. Mobiliari 6.257,71 1.515,58 0,00 7.773,29 

A.A.  Equips informàtics 47.348,18 3.502,75 0,00 50.850,93 

A.A.Elements de transport 18.584,92 0,00 0,00 18.584,92 

A.A. Altre immobilitzat material 76.164,85 6.741,49 0,00 82.906,34 

TOTAL A.A. IM.MAT 1.379.724,55 183.241,44 0,00 1.562.965,99 

          

VALOR NET COMPTABLE 3.072.122,46     2.897.742,01 

 
 

b) Exercici 2019 
 

Descripció 
Saldo a 

31/12/2018 
Altes  Baixes  Saldo a 31/12/2019 

COST         

Cessió d'ús edifici VITEC 3.272.463,00 0,00 0,00 3.272.463,00 

Instal.lacions tècniques 5.947,04 8.080,45 0,00 14.027,49 

Maquinària 911.580,99 11.980,90 0,00 923.561,89 

Altres instalꞏlacions i utillatge 57.077,30 8.646,54 0,00 65.723,84 

Mobiliari 15.155,00 0,00 0,00 15.155,00 

Equips informàtics 49.764,67 8.747,52 0,00 58.512,19 

Elements de transport 18.584,92 0,00 0,00 18.584,92 

Altre immobilitzat material 83.818,68 0,00 0,00 83.818,68 

TOTAL COST 4.414.391,60 37.455,41 0,00 4.451.847,01 

          

AMORTITZACIÓ ACUMULADA         

A.A. Cessió d'ús edifici VITEC 556.766,94 65.449,23 0,00 622.216,17 

A. A. Instal.lacions tècniques 942,80 754,71 0,00 1.697,51 

A.A. Maquinària 464.920,67 112.820,17 0,00 577.740,84 

A.A. Altres instalꞏlacions 25.000,11 4.714,26 0,00 29.714,37 

A.A. Mobiliari 4.742,16 1.515,55 0,00 6.257,71 

A.A.  Equips informàtics 45.099,26 2.248,92 0,00 47.348,18 

A.A.Elements de transport 17.889,29 695,63 0,00 18.584,92 

A.A. Altre immobilitzat material 68.549,55 7.615,30 0,00 76.164,85 

TOTAL A.A. IM.MAT 1.183.910,78 195.813,77 0,00 1.379.724,55 

          

VALOR NET COMPTABLE 3.230.480,82     3.072.122,46 

 

 
Aquest està composat per: 
 
 Construccions: Dret d’usdefruit temporal per a l’ocupació de l’edifici ubicat a Falset, carretera de Porrera Km.1 

i els equipaments que s’esmenten a l’inventari que s’annexa al Conveni de Cooperació i Cessió d’Ús entre la 
Universitat Rovira i Virgili (en endavant, URV) i la Fundació Parc Científic de la Indústria Enològica (ara Parc 
Tecnològic del vi, VITEC).  
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El Conveni de Cooperació i Cessió d’Ús entre la URV i VITEC es va signar el 5 de març de 2010. En aquest 
conveni es detalla l’import global invertit per la URV en VITEC, 3.272.463,00 euros. La Cessió d’Ús té una 
durada màxima de 50 anys i va entrar en vigor un cop va ser acordada pels Òrgans competents d’ambdues 
institucions, en concret el 30 de juny de 2010. 

 La resta de l’immobilitzat material es composa d’instalꞏlacions tècniques, de maquinària, equipaments 
industrials, mobiliari, equips per processos d’informació, vehicles i altre immobilitzat material divers; tot 
necessari per al desenvolupament de l’activitat pròpia de VITEC i la gestió tècnica de projectes. 

 
No existeixen elements d’immobilitzat material afectes a garanties i reversió. 
 
A la data de tancament no es té coneixement de cap circumstància de caràcter significatiu que afecti al valor de 
l’immobilitzat material comptabilitzat, tals com arrendament, assegurances, litigis, embargaments i situacions 
anàlogues.  
 
Durant l’exercici 2020 s’han comptabilitzat 27,29€ com a pèrdues derivades de l’alienació d’immobilitzat, provinents 
de la venda d’una maquinària que no estava totalment amortitzada. Al 2019 no es va produïr cap alienació de 
l’immobilitzat.  
 
a) Béns totalment amortitzats 

 
A 31 de desembre de 2020 hi ha elements d’immobilitzat intangible totalment amortitzats per import de 50.137,00 
euros (50.137,00 euros en 2019). 
 
Al 31 de desembre de 2020 hi han elements d’immobilitzat material totalment amortitzats, i que encara estan en ús 
per import de 247.821,30 euros (134.202,79 euros en 2019). 
 
b) Béns sota arrendament financer  
 
No s’ha signat cap operació d’arrendament financer als exercicis 2020 ni 2019, mentre que l’any 2017 es van signar 
operacions per import total de 98.344,00 euros.  
 
En concret, es van contractar dos equips: 
 

 Màquina Digestor 31.900,00 euros 
 Màquina Mocon 66.444,00 euros 

 
o El crèdit per import de 31.900,00 euros, Màquina Digestor, correspon  a l’operació de Leasing/renting 

formalitzada amb Caixabank, contracte 6800-72-0079641-52 “Equipos análisis alimentario_Máquina 
DIGESTOR”. La durada de l’operació és de 40 mesos, amb una periodicitat de pagaments mensual i amb 
una TIR de 3,76%.  Durant l’any 2020 s’han satisfet 5.338,60 euros (9.797,19 euros al 2019) liquidant-se 
la totalitat del crèdit al juny del 2020. 
 

o El crèdit per import de 66.444,00 euros, Màquina Mocon, correspon a l’operació de Leasing/renting 
formalitzada amb Caixabank, contracte 6800.72.0082416-54 “Rem_ Laboratorio_Equipos de Anàlisis OX-
TRAN”. La durada de l’operació es de 72 mesos, amb una periodicitat de pagaments mensual i amb una 
TIR de 3,61%. Durant l’any 2020 s’han satisfet 10.921,19 euros (10.534,88 euros al 2019), quedant 
pendents de pagar 34 quotes, per import de 33.256,99 euros. 

 
 
c) Assegurances 

 
VITEC té contractades vàries pòlisses d’assegurança pels riscos als que estan sotmesos els béns de l’immobilitzat 
material així com per la responsabilitat civil professional i general. La cobertura d’aquestes pòlisses es considera 
suficient. 
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 Actius financers 
 
Categories d’actius financers. 
 
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers, exceptuant els saldos amb l’Administració 
Pública, és el que es detalla a continuació: 
 
 

 
 
 

    2020 2019 

Instruments financers a llarg termini       
Instruments  
de patrimoni 

  3.400,00 3.400,00 

Altres actius financers   1.257,43 1.257,43 

  Total 4.657,43 4.657,43 

Instruments financers a curt termini      
Crèdits derivats i altres       
Acomptes de proveïdors   769,89 906,79 
Prèstecs i partides a cobrar   194.334,49 363.795,52 
Altres actius financers   3.250,00 3.250,00 

  Total 198.354,38 367.952,31 

 
 
 
 

Categoria Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19

Inversions mantingudes fins al venciment 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Préstecs i partides a cobrar 3.400,00 3.400,00 1.257,43 1.257,43 0,00 0,00 198.354,38 367.952,31 203.011,81 372.609,74

Actius disponibles per la venda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valorats a valor raonable 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valorats a cost 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 3.400,00 3.400,00 1.257,43 1.257,43 0,00 0,00 198.354,38 367.952,31 203.011,81 372.609,74

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

Instruments financers Instruments financers Total

a llarg termini a curt termini Instruments
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8.1  Instrument financers a llarg termini 
 

a) Instruments de patrimoni 
Durant l’exercici 2018 VITEC va adquirir participacions en la societat Avalis de Catalunya S.G.R. per valor de 
3.400€. Al 2019 i 2020 no hi ha hagut cap moviment en els instruments de patrimoni.  
 
Els canvis que es produeixen en el valor raonable d’aquests actius es registraran directament contra el Patrimoni 
Net fins que l’actiu financer produeixi baixa o es deteriori, moment en que l’import així reconegut s’imputarà al 
compte de resultats. 
 

b) Altres actius financers 
Aquest import és el corresponent a fiances constituïdes per import de 1.257,43 euros en 2020 (1.257,43 euros en 
2019) dipositades en concepte de garanties de Rentings contractats. 
 
 
8.2 Instruments financers a curt termini 
 

a) Crèdits, derivats i altres  

Venciments a 31 de desembre de 2020

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

Inversions amb empreses del grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Instruments de patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crèdits a empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altres actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversions financeres 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657,43 7.907,43

- Instruments de patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00

- Crèdits a tercers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altres actius financers 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,43 4.507,43

Deutes comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acomptes 769,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,89

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 194.334,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.334,49

- Usuaris i Deutors per vendes i prestacions de serveis 143.169,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.169,53

- Deutors, entitats del grup, associats i altres parts vinculades 51.164,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.164,96

- Altres deutors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 198.354,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657,43 203.011,81

Venciment

Venciments a 31 de desembre de 2019

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

Inversions amb empreses del grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Instruments de patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Crèdits a empreses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altres actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversions financeres 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657,43 7.907,43

- Instruments de patrimoni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00

- Crèdits a tercers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Valors representatius de deute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altres actius financers 3.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.257,43 4.507,43

Deutes comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Acomptes 906,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,79

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 363.795,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363.795,52

- Usuaris i Deutors per vendes i prestacions de serveis 348.668,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348.668,83

- Deutors, entitats del grup, associats i altres parts vinculades 15.126,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.126,69

- Altres deutors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Personal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 367.952,31 0,00 0,00 0,00 0,00 4.657,43 372.609,74

Venciment
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Dins de crèdits, derivats i altres tenim 198.354,38 euros (367.952,31 euros en 2019) i el seu detall és el següent: 
 

 Acomptes a proveïdors per import de 769,89 euros (906,79 euros en 2019) 
 Préstecs i partides a cobrar, per import de 194.334,49 euros (363.795,52 euros en 2019).  
 Altres actius financers, per import de 3.250,00 euros (3.250,00 euros a 2019) que corresponen a la fiança 

dipositada a l’Ajuntament de Subirats per la licitació d’un projecte.  

La gestió dels riscos financers de VITEC està centralitzada en la direcció, que disposa dels mecanismes necessaris 
per a controlar l’exposició a les variacions en els tipus d’interès i de canvi, així com riscos de crèdit i liquiditat. 

 

8.3 Usuaris, patrocinadors i altres deutors de les activitats 
 
L’import a 31 de desembre de 2020 és de 1.284.210,39 euros (1.203.508,62 euros al 2019): 
 
 
 
 

 

  2020 2019 

Acomptes de proveïdors 769,89 906,79 

Usuaris i deutors per vendes i prestacions de serveis 143.169,53 348.668,83 

Deutors, entitats del grup i altres parts vinculades 51.164,96 15.126,69 

Crèdits amb tercers 0,00 0,00 

Altres deutors 0,00 0,00 

Subtotal 195.104,38 364.702,31 

Actius per impost corrent 0,00 0,00 

Altres crèdits amb Admin. Públiques 1.089.106,01 838.806,31 

TOTAL 1.284.210,39 1.203.508,62 
 
 
L’epígraf “Altres crèdits amb Admin. Públiques”, recull l’import de les resolucions d’ajuts competitius encara no 
cobrades a la data de tancament de l’exercici, que te per import 1.088.898,36 euros en l’exercici 2020 (l’epígraf 
també inclou l’import de 207,65 euros corresponent a retencions i pagaments a compte).  
 
El detall d’aquest import és el segünt: 

- Generalitat de Catalunya (Departament de Presidència): 234.409,67 euros 
- Generalitat de Catalunya (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alim. I Medi Natural): 

226.609,50 euros 
- Comission of the European Communities: 175.014,45 euros 
- Ministerio de Agricultura: 26.577,33 euros 
- Ministerio de Ciencia e Innovación: 206.521,94 euros 
- Servei d’Ocupació: 8.800,00 euros 
- Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries: 85.359,32 euros 
- Diputació de Tarragona: 125.606,15 euros. 
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8.4 Morositat 
 
A l’exercici 2020 VITEC ha dotat provisions per insolvències per import de 847,00 euros (de zero euros a l’exercici 
2019) i ha traspassat directament a pèrdues de crèdits incobrables, saldos deutors de clients de dubtós cobrament 
per import de 14.741,08 euros, dels que 12.719,52 euros, ja estaven aprovisionats en exercicis anteriors donant 
com a resultat de pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats l’import de 
2.868,56 euros. Durant els exercicis 2020 i 2019 no s’han recuperat saldos deutors provisionats en exercicis 
anteriors.  
 
 

 Passius financers 
 
9.1 Categoria dels passius financers 
 
L’anàlisi per categories del passius financers el 31 de desembre de 2020 i de 2019, a excepció del saldos amb 
l’Administració Publica per impostos meritats és el següent: 
 
 

 
 
 

    2020 2019 

Passius financers a llarg termini      

Crèdits derivats i altres       

Deutes a llarg termini   988.975,96 477.593,60 
Deutes amb entitats del grup a llarg termini   21.935,33 117.267,15 

    1.106.243,11 594.860,75 

Passius financers a curt termini:        

Crèdits derivats i altres         

Deutes a curt termini   490.787,69 943.925,76 

Creditors per les activitats i altres comptes a pagar   184.874,75 53.698,93 

      675.662,44 997.624,69 
 
 

 
 

Categoria Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19 Saldo 31.12.20 Saldo 31.12.19

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 1.106.243,11 594.860,75 0,00 0,00 675.662,44 997.624,69 1.781.905,55 1.592.485,44

Total 0,00 0,00 1.106.243,11 594.860,75 0,00 0,00 675.662,44 997.624,69 1.781.905,55 1.592.485,44

Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres Financers

Instruments financers Instruments financers Total

a llarg termini a curt termini Instruments

Venciments a 31 de desembre de 2020

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

Deutes 490.787,69 0,00 0,00 0,00 0,00 988.975,96 1.479.763,65

- Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Deutes amb entitats de Crèdit 40.135,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.135,49

- Creditors per arrendament financer 11.321,65 0,00 0,00 0,00 0,00 21.935,33 33.256,98

- Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altres passius financers 439.330,55 0,00 0,00 0,00 0,00 967.040,63 1.406.371,18

Deutes amb empreses del grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.267,15 117.267,15

Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Creditors comercials i altres comptes a pagar 184.874,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.874,75

- Proveïdors 20.419,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.419,05

- Proveïdors, entitats del grup i associades 4.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.216,00

- Creditors varis 158.079,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.079,23

- Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Acomptes d'usuaris 2.160,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.160,47

Total 675.662,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.106.243,11 1.781.905,55

Venciment
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Passiu financers a llarg termini  
 
Crèdits, derivats i altres per import de 1.106.243,11 euros (594.860,75 euros euros en 2019): 
 
 Deutes a llarg termini per l’import de 988.975,96 euros (477.593,60 euros en 2019) corresponents a: 

o L’ajut rebut pel “Ministerio de Ciencia e Innovación” amb núm. d’expedient PEP-060000-2010-001 i 

títol de projecte “Adquisición de equipamiento científico y tecnológico para I+D+i vitivinícola”, amb un 

import de deute a llarg termini de 211.868,77 euros (mateix import per al 2019).  

o El crèdit a llarg termini d’import inicial, 66.444,00 euros, corresponent a l’operació de Leasing/renting 

formalitzada amb Caixabank, contracte 6800.72.0082416-54 “Rem_ Laboratorio_Equipos de Anàlisis 

OX-TRAN”. La durada de l’operació es de 72 mesos, amb una periodicitat de pagaments mensual i 

amb una TIR de 3,61%.  D’aquest import inicial, a 31 de desembre de 2020 tenim un saldo pendent a 

llarg termini de 21.935,33 euros (33.256,98 euros en 2019). 

 
o El préstec d’import inicial, 100.000,00 euros, formalitzat el 17 de juliol de 2018 amb BANKINTER, núm. 

0128-0573-0510031395, amb una durada de 48 mesos i un interès nominal de tipus variable, amb 

recàlcul anual, composat de un fixe igual al Euribor més un diferencial del 2.25%. A 31 de desembre 

de 2020 la part del deute que resta a llarg termini és de 15.224,67 euros (40.726,76 euros al 2019). 

 
o El préstec d’import, 98.000,00 euros, formalitzat el 17 de juliol de 2018 amb BANKINTER, núm. 0128-

0573-0510031402, amb una durada de 84 mesos i un interès nominal de tipus variable, amb recàlcul 

anual, composat de un fixe igual al Euribor més un diferencial del 2.60%. A 31 de desembre de 2020 

la part del deute que resta a llarg termini és de 52.500,23 euros (66.247,12 euros en 2019). 

 
o El préstec d’import inicial, 500.000,00 euros, formalitzat l’1 de desembre del 2020 amb CaixaBank, 

contracte número 9620.801.361554-02, amb una durada de 48 mesos (una carència de 12 mesos) i  

un interès del 2% nominal anual, i una taxa efectiva anual postpagable del 2,018€. A 21 de desembre 

del 2020 la part del deute que resta a llarg termini és de 500.000,00 euros (donat el temps de carència 

que si le atorga). 

Venciments a 31 de desembre de 2019

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

Deutes 943.925,76 0,00 0,00 0,00 0,00 477.593,60 1.421.519,36

- Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Deutes amb entitats de Crèdit 172.384,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.384,17

- Creditors per arrendament financer 16.259,78 0,00 0,00 0,00 0,00 33.256,98 49.516,76

- Derivats 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altres passius financers 755.281,81 0,00 0,00 0,00 0,00 444.336,62 1.199.618,43

Deutes amb empreses del grup i associades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.267,15 117.267,15

Creditors comercials no corrents 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Creditors comercials i altres comptes a pagar 53.698,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.698,93

- Proveïdors 51.067,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.067,59

- Proveïdors, entitats del grup i associades 134,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134,07

- Creditors varis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Personal (remuneracions pendents de pagament) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Acomptes d'usuaris 2.497,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.497,27

Total 997.624,69 0,00 0,00 0,00 0,00 594.860,75 1.592.485,44

Venciment
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o Deutes transformables en subvencions per valor de 187.446,96 euros (125.493,97 euros al 2019). 

Totes aquestes subvencions corresponent al Ministerio de Economía y competitividad.  

 
 Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini, per import de 117.267,15 euros (117.267,15 euros  

en 2019), import a favor de la URV . 
 

Passius financers a curt termini 
 
Crèdits, derivats i altres per import de 675.662,44 euros (997.624,69 euros en 2019): 
 
 Deutes a curt termini amb venciment inferior a un any per import de 490.787,69 euros (943.925,76 euros en 

2019): 
 

o Deutes amb entitats de crèdit per import de 40.135,49 euros (172.384,17 euros en 2019): 
 40.135,49 euros (39.194,21 euros en 2019), corresponent a la part del deute a curt termini 

dels préstec amb BANKINTER abans esmentat. 
 Zero euros (133.189,96 euros en 2019), corresponent al crèdit disposat a data de tancament 

de l’exercici de la pòlissa de crèdit contractada amb Caixabank, pel període d’un any, amb 
venciment 27-02-2020 i per un import màxim de 175.000 euros. 
 

o Creditors per arrendament financer per import de 11.321,65 euros (16.259,78 euros en 2019), 
corresponents a les quotes a curt termini a pagar de les operacions de Leasing/Renting amb 
Caixabank esmentades en el punt anterior de la memòria. 
 

o Altres passius financers per import de 439.330,55 euros (755.281,81 euros en 2019): 
 40.915,03 euros (40.915,03 euros en 2019) corresponent al deute a curt del préstec amb el 

MCINN abans esmentat. 
 266.415,52 euros (298.226,96 euros en 2019) corresponents als imports dels deutes 

transformables en subvencions a curt termini. 
 132.000,00 euros (377.500,00 euros al 2019), corresponent a deutes amb la Fundació URV.  

 
 Creditors per activitats i altres comptes a pagar per import de 184.874,75 euros (53.698,93 euros en 2019), on 

figuren les següents partides: 
o Proveïdors per compres o prestacions de serveis amb tercers per import de 20.419,05 euros 

(51.067,59 euros en 2019). 
o Proveïdors, entitats del grup i associades per import de 4.216,00 euros (134,07 euros en 2019), 

corresponent al saldo pendent de factures per serveis rebuts d’entitats vinculades. 
o Creditors varis projectes per import de 158.079,23 euros (0,00 euros en 2019). 
o Acomptes d’usuaris per import de 2.160,47 euros (2.497,27 euros a 2019). 

 
9.2 Creditors Varis Projectes 
 
VITEC gestiona projectes de recerca i transferència de tecnologia en l’àmbit de l’enologia.  
Dins l’epígraf “Creditors Varis Projectes” 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’executaran en exercicis posteriors, ingressos de projectes amb despesa no executada i compromesa en exercicis 
posteriors. 
 

Saldo inicial  01.01.2020   0,00 

Traspàs al compte de resultats   158.079,23 

Provisions   0,00 

Altres (periodificacions)   0,00 
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Saldo final  31.12.2020   158.079,23 
 
   

VITEC 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. 
Tant a l’exercici 2020 com al 2019, l’import periodificat ha estat de zero euros. 
 
VITEC aprovisiona 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 2020 l’import registrat com a despesa ha estat de zero euros (zero euros en 2019). 
 
 

 Moneda estrangera 
 

Al 2020 i al 2019 no s’han fet transaccions en moneda estrangera. A 31 de desembre de 2020 ni de 2019 no 
queden pendents saldos deutors o creditors en moneda estrangera. 
 
 

 Fons propis 
 
a) Fons dotacional 
 
D’acord amb l’escriptura de constitució, número 1816, de 18 de juliol de 2005, VITEC es va constituir amb una 
dotació inicial de 29.999,00 euros. Actualment el Fons Dotacional de la fundació es de 49.994,00 euros. 
 
Al tancament de l’exercici 2020 no s’han realitzat operacions d’increment del Fons Dotacional. Tampoc al 2019, en 
canvi al 2018 s’havia incrementat en 1.111,00 euros corresponents al segon reemborsament de l’aportació al Fons 
Fundacional de 3.333,00 euros correspon a  D.O. Costers del Segre amb NIF G25071515.  
 

ENTITAT APORTACIÓ

* UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 20.000,00

* EXCM. AJUNTAMENT DE FALSET 3.333,00

* CONSELL REGULADOR D.O. MONTSANT 3.330,00

* CONSELL REGULADOR D.O. PRIORAT 3.333,00

* IRTA 3.333,00

* INCAVI 3.333,00

* CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT 3.333,00

* DENOMINACIÓ D 'ORIGEN TERRA ALTA 3.333,00

* INSTITUT CATALÀ DEL SURO 3.333,00

* D.O. COSTERS DEL SEGRE 3.333,00

T OTAL 49.994,00
 

 
b) Excedents d’exercicis anteriors 
 
Des de l’inici de la seva activitat fins a la data de tancament de l’exercici 2020, VITEC ha generat excedents 
negatius per import de 67.323,94 euros (excedents positius per import de 9.928,16 euros en 2019). 
 
El Patronat de VITEC ha aprovat aquests excedents i la seva distribució a resultats d’exercicis anteriors. 
 
c) Resultat de l’exercici 
 
VITEC, durant l’exercici 2020 ha obtingut un resultat positiu de 84.926,34 euros (77.252,10 euros de pèrdues a 
l’exercici anterior). 
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 Subvencions, donacions i llegats 
 
El moviment de l’exercici de les subvencions de capital no reintegrables, és el següent: 
 
 

  2020 2019 

Saldo Inicial 2.650.246,83 2.715.696,06 

Imputació al resultat -65.449,27 -65.449,23 

Saldo final 2.584.797,56 2.650.246,83 
 

 
 
VITEC ha reconegut com a subvenció no reintegrable, l’import de 3.272.463,00 euros en 2010, corresponent a la 
cessió d’usdefruit de l’espai on desenvolupa la seva activitat, segons contracte vinculat al conveni URV-VITEC. A 
l’exercici 2010, es comptabilitzà la totalitat dins del patrimoni net i aquest import es va traspassant com ingrés de 
l’exercici en proporció a l’amortització anual comptabilitzada, (període d’amortització 50 anys), (veure Nota 4.8). 
 
 
 
12.1 Subvencions any 2020 -2019 a projectes gestionats per VITEC 
 
L’import de les subvencions rebudes per VITEC durant per projectes gestionats i registrades al compte de resultats 
els anys 2020 i 2019, són les següents:  
 
 
 
 

NOM 2020 2019 

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 50.313,16 123.993,06 

GENERALITAT DE CATALUNYA  211.919,00 175.877,73 

SERVEI D'OCUPACIO DE CATALUNYA 29.333,32 14.666,68 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION 147.467,39 170.689,50 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION 26.413,83 49.465,82 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 125.606,15 0,00 

TOTAL SUBVENCIONS 591.052,85 534.692,79 

 
 
 

 Situació fiscal 
 
a) Informació de caràcter fiscal 
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VITEC  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 Patrons consideren que aquests passius, en cas 
de produir-se, no afectaran significativament els comptes anuals. 
 
Tal com s’indica en la Nota 4.6, a VITEC és d’aplicació l’exempció en l’IS als ingressos derivats de totes les seves 
activitats desenvolupades d’acord a les seves finalitats fundacionals. 
 
b) Saldos amb Administracions Públiques 
 
Al 31 de desembre de 2020 i 2019 els saldos que composen els epígrafs deutors i creditors d’Administracions 
Públiques per impostos, són els següents: 
 
 
 
 

 2020   2019 

  Deutors Creditors   Deutors Creditors 

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

Hisenda Pública per IVA 0,00 36.466,59   0,00 11.329,30 

Hisenda Pública per IRPF 0,00 17.374,26   0,00 22.350,40 

Hisenda Pública per Subvencions concedides 1.088.898,36 0,00  838.806,31 0,00 

Hisenda Pública, retencions i ingressos a compte 207,65 0,00  0,00 0,00 

Organismes de la Seguretat Social 0,00 31.213,63   0,00 49.061,43 

Saldos Parcials 1.089.106,01 85.054,48   838.806,31 82.741,13 
 
 
 

c) L’impost de Societats  
 
VITEC va presentar, a través del seu representant legal, la petició a la subdirecció general de Tributs per acollir-se 
a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al 
mecenatge. D’acord amb els requisits descrits a l’article 9.2 del TRLIS, VITEC és una entitat parcialment exempta 
de l’Impost de Societats  en els termes que preveu el títol II de la Llei 49/2002. L’Impost de Societats es calcula a 
partir del resultat econòmic o comptable, obtingut per aplicació dels principis de comptabilitat generalment 
acceptats, que no necessàriament ha de coincidir amb el resultat fiscal, entès aquest com la base imposable de 
l’impost.  
 
La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l’Impost de Societats 2020 és la següent: 
 

  Compte de resultats 

  Augments Disminucions Total 

        
Saldo Ingressos i despeses de l'exercici 1.733.817,05 -1.648.890,71 84.926,34 

  0,00 0,00 0,00 
Impost  sobre Societats 0,00 0,00 0,00 

Diferències permanents ( correcció llei 49/2002 ) -1.733.817,05 1.648.890,71 -84.926,34 

Diferències temporàries amb origen en exercicis anteriors 0,00 0,00 0,00 

Compensació de bases imposables negatives 0,00 0,00 0,00 
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Base imposable ( resultat fiscal ) 0,00 0,00 0,00 
Quota líquida ( resultat fiscal ) 0,00 0,00 0,00 
        
Retencions i ingressos a compte 207,65 0,00 207,65 
Pagaments fraccionats  (1er+2on+3er) 0,00 0,00 0,00 

Quota liquida a pagar / ingressar 207,65 0,00 207,65 
 

 
A 31 de desembre de 2020 no es coneix per part de la direcció, cap circumstància de caràcter significatiu en matèria 
de tributs que pugui generar una contingència de caràcter fiscal per tots els exercicis pendents de comprovació. 
 
 

 Ingressos i despeses 
 
14.1 Import de les despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de Govern de l’entitat 
 
Als exercicis 2020-2019 no s’han generat despeses derivades del funcionament de l’Òrgan de govern de VITEC. 
 
 
14.2 Ingressos 
 
Els ingressos que figuren al compte d’explotació corresponen als diferents conceptes assenyalats: 
 Ingressos per prestació de serveis per import de 1.080.002,27 euros (1.234.459,52 euros en 2019). 
 Subvencions oficials d’explotació per import de 591.052,85 euros (534.692,79 euros en 2019). 
 L’import corresponent al reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts ha estat per aquest exercici 

2020 de 13.753,16 (11.597,77 al 2019). 
 Donacions per import de 10.000,00 euros (zero euros a 2019) 
 Altres ingressos de les activitats per import de 0,23 euros (1,19 euros en 2019). 
 Resultat per alienacions corresponent a la venda d’immobilitzat material de zero euros (mateix resultat per 

l’exercici 2019). 
 VITEC ha obtingut uns interessos financers de 1.092,90 euros (zero euros en 2019). 
 
Subvencions, donacions i llegats traspassats directament a resultat: 
 L’import dels ingressos traspassats a resultats correspon a l’import de l’amortització dels bens cedits en ús a 

VITEC, 65.449,27 euros (65.449,23 euros en 2019). 
 
Tots aquest ingressos són resultat del desenvolupament dels objectius fundacionals de VITEC. 
 
 
Dins de Ingressos per prestació de serveis de l’exercici 2020 s’hi inclouen 652.936,72 € corresponents a la cessió 
dels coneixements científics i tècnics necessaris per a l’execució del Projecte d’R+D Sostewin20 a l’entitat Giddens 
Investigaciones, AIE. Es tracta del Projecte “Investigación de procesos para el desarrollo de un nuevo vino 
medioambientalmente sostenible (Sostewin20)”, i que te com objectiu el desenvolupament d’un nou procés molt 
més sostenible en l’elaboració del vi, a través de la investigació sobre noves i millorades tècniques de viticultura i 
vinificació que permetin reduir els principals factors de contaminació mediambiental en aquest procés. El Projecte, 
promugut per Giddens Investigaciones AIE, ha estat executat per VITEC que va signar un contracte marc i altres 
obligacions mutues amb Giddens Investigaciones AIE pel qual s’establien les següents condicions: 
 

- Cedir a l’AIE el coneixements científics i tècnics necessaris per a l’execució del Projecte mitjançant el 
corresponent contracte de llicència. 
- Executar per part de VITEC l’activitat d’R+D mitjançant el corresponent contracte de prestació de serveis. 
- Cedir a l’AIE la titularitat jurídica i econòmica dels resultats de l’activitat d’R+D del projecte. 
- VITEC ha finançat una part de les despeses de R+D del Projecte, les que corresponen al pagament de la 
llicència d’ús dels coneixement llicenciats i una part de les despeses de R+D necessàries per a la culminació 
del Projecte, mentre que l’AIE ha aportat la resta de recursos necessaris per a la culminació del Projecte.  
- VITEC ha concedit un prèstec per valor de 491.308,02 € a l’AIE per tal de finançar el Projecte. D’acord 
amb els acords amb el que s’ha arribat amb l’AIE, aquest préstec es cancel.larà amb la compra de l’AIE per 
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part de VITEC, per import d’1 €, d’acord amb la corresponent escriptura d’opció de compra que VITEC ha 
signat davant de notari.  

 
D’aquesta manera VITEC s’ha compromès a comprar l’AIE per aquest valor un cop obtingudes totes les 
certificacions i informe vinculats del Projecte de R+D. Aquests fets provoquen que VITEC hagi reconegut en el 
present exercici una pèrdua extraordinària de 491.309,02 €. 
 
Aquesta pèrdua està relacionada amb el fet de que VITEC s’ha obligat a comprar l’AIE per valor d’1 € i no 
recuperarà l’import del préstec que ha concedit a l’AIE. Aquesta circumstància tot i tenir un caràcter pròpiament 
financer, per una correcta interpretació del compte de resultats, s’ha considerat com una pèrdua extraordinària, 
partida “Altres resultats” del compte de resultats, dins del resultat d’explotació de l’exercici, ja que tot i que a la data 
de formulació dels presents comptes anual no s'ha executat l'opció de compra de l'AIE pel valor d'1 €,  d'acord amb 
el principi de prudència comptable es considera que en el present exercici ja cal comptabilitzar la pèrdua de la que 
es té coneixement. 
 
 
 
 
 
14.3 Despeses 
 
a) Aprovisionaments 
 
Els aprovisionaments corresponen a consums de petit equipament de laboratori, material d’oficina, informàtic, i 
altres necessaris pel desenvolupament de l’activitat dels projectes. 
 
 Aprovisionaments per import de 106.240,72 euros (137.909,22 euros en 2019) pels consums de béns destinats 

a les activitats. 
 
b) Despeses de personal  
 
El detall de les depeses de personal per conceptes és el següent: 
 
 

  2020 2019 

Sous i salaris i assimilats -523.364,30 -572.941,73 

Cotitzacions a la Seguretat Social -118.427,31 -168.225,89 

Despeses de personal -641.791,61 -741.167,62 
 
 

Al compte de resultats figura la partida càrregues socials  i correspon a la despesa de Seguretat Social a càrrec de 
l’empresa. VITEC no té despeses per aportacions a plans de pensions. 
 
L’import total que figura al compte de resultats incorpora: els sous i càrregues socials del personal contractat per 
VITEC, el pagament de beques i el pagament a colꞏlaboradors. 
 
Els membres del Patronat no han meritat durant els exercicis 2020-2019 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. 
 
En 2020 s’han reconegut bonificacions corresponents a les cotitzacions del personal investigador de l’entitat.  
 
El número mitjà de personal en el curs dels exercicis 2020-2019 distribuït per categories és el següent:  
 
 

  2020   2019 



FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI - VITEC 

31 

 

Fixes: 13,14   15,49 

- Direcció 0,00   0,00 

- Titulats, tècnics i administratius  13,14   15,32 

- Resta empleats  0,00   0,17 

Eventuals  4,07   6,03 

TOTAL NÚMERO MITJÀ PERSONAL 17,21   21,52 

 
 

 
 
Així mateix, la distribució per sexes al tancament dels exercicis 2020-2019 del personal de VITEC es la següent:  
 

 
  2020   2019 

  Homes Dones Total   Homes Dones Total 

Fixes: 5,20 7,94 13,14   6,97 8,52 15,49 

- Direcció 0,00 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 

- Titulats, tècnics i administratius  5,20 7,94 13,14   6,97 8,35 15,32 

- Resta empleats  0,00 0,00 0,17   0,00 0,17 0,17 

Eventuals  2,10 1,97 4,07   2,29 3,74 6,03 

TOTAL NÚMERO MITJÀ 
PERSONAL (Distribució per sexes) 

7,30 9,91 17,21   9,26 12,26 21,52 

 
 
c) Altres despeses d’explotació 
 

Altres despeses d’explotació per import de 211.771,01 euros (267.982,39 euros en 2019). Són despeses 
necessàries per al funcionament de VITEC: arrendaments operatius, reparacions tècniques, 
subcontractacions de serveis per al desenvolupament de l’activitat, primes d’assegurances, serveis 
bancaris, despeses de publicitat i propaganda, subministraments i petites despeses de locomoció i 
allotjament. Inclou tributs i altres despeses de gestió corrent. També es troben les pèrdues per variació de 
provisions realitzades a l’exercici. 
 

d) Dotació d’amortització 
 
Dotació a l’amortització per import de 187.179,69 euros (199.281,64 euros en 2019). 
 

e) Altres resultats 
 
Altres resultats per import negatiu de 491.831,55 euros (negatiu de 539.927,32 euros en 2019), 
corresponents a l’operació de mecenatge tecnològic, nota 14.2. 
 

f) Despeses financeres 
 

Despeses financeres  per import de 10.076,13 euros (13.988,87 en 2019), el detall de les quals és el 
següent: 
 
 

    2020   2019 

         

Interessos de mora   1.242,79   1.077,93 

Interessos financers préstec Bankinter 1   0,00   0,00 

Interessos financers crèdit La Caixa   3.391,27   1.481,83 

Interessos financers leasing/renting La Caixa-1   1.999,45   2.385,75 

Interessos financers leasing/renting La Caixa-2   257,32   640,77 

Interessos financers préstec Bankinter 2   1.241,67   1.799,44 
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Interessos financers préstec Bankinter 3   1.943,63   3.172,41 

Intessos de prèstec MCINN   0,00   3.430,74 

TOTAL    10.076,13   13.988,87 
 
 
 

 

 Provisions i contingències 
 
a) Actius i passius contingents  
 
VITEC per principi de prudència registra la provisió dels saldos deutors amb una antiguitat superior a un any. 
 
Al 2020 s’han comptabilitzat 2.868,56 euros en concepte de pèrdues, deteriorament i variació de provisions per 
operacions de les activitats. En canvi al 2019 no es van registrar aprovisionaments de crèdit.  
 
A 31 de desembre de 2020 no existeixen litigis plantejats contra VITEC de caràcter civil, laboral, penal o 
administratiu. 

  Aplicació d’Elements Patrimonials a finalitats pròpies 
 
El fons dotacional de VITEC a 31 de Desembre de 2020 és de 49.994,00 euros. 
 
Aquestes aportacions han estat fetes pels diferents Patrons, i es van dipositar en un compte bancari i per tant es 
troben recollides en l’apartat de tresoreria a l’actiu del balanç.  
 
D’acord amb l’article 333-2, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, al menys el setanta per cent de les rendes 
i altres ingressos nets anuals que obtenen les fundacions s’han de destinar al compliment de les finalitats 
fundacionals. 
 
Aquests s’han de fer efectius en el termini de 4 anys a contar des de l’inici del següent exercici al de l’acreditació 
comptable.  
 
 
Destí dels ingressos de VITEC  a l’exercici 2020: 
 
 
  2020   

  DESPESA D'APLICACIÓ DESPESA NECESSÀRIA 
  

  Activitat Estructura   

DESPESES 
Despesa Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
Finalitat NO 
Fundacional 

Despesa Finalitat 
Fundacional 

Despesa Finalitat 
NO Fundacional 

TOTAL 
DESPESA 2020 

Aprovisionaments -96.695,05 0,00 -9.545,67 0,00 -106.240,72 

Aprovisionaments -96.695,05 0,00 -9.545,67 0,00 -106.240,72 

Despesa Personal -584.975,58 0,00 -56.816,03 0,00 -641.791,61 

SOUS I SALARIS + CÀRREGUES 
SOCIALS 

-584.975,58 0,00 -56.816,03 0,00 -641.791,61 

Altres Despeses d'explotació -25.534,93 0,00 -183.367,52 -2.868,56 -211.771,01 

SERVEIS EXTERIORS -25.534,93 0,00 -179.862,47 0,00 -205.397,40 

TRIBUTS 0,00 0,00 -3.489,22 0,00 -3.489,22 

PÈRDUES, DETERIORAMENT I 
VARIACIÓ PROVISIONS 

0,00 0,00 0,00 -2.868,56 -2.868,56 

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 
CORRENT 

0,00 0,00 -15,83 0,00 -15,83 

Dot.Amortització 0,00 0,00 -187.179,69 0,00 -187.179,69 

AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 -187.179,69   -187.179,69 
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Altres resultats -491.309,02 0,00 -522,53 0,00 -491.831,55 

ALTRES RESULTATS -491.309,02 0,00 -522,53   -491.831,55 

Despeses Financeres -364,35 0,00 -9.711,78 0,00 -10.076,13 

DESPESES FINANCERES -364,35  0,00 -9.711,78 0,00  -10.076,13 

Diferències de canvi 0,00 0,00 -0,02 0,00 -0,02 

Deteriorament i resultat per 
alienacions d'instruments 
financers 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESULTAT PER ALIENACIONS I 
ALTRES 

0,00 0,00 -27,29 0,00 -27,29 

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 -1.198.878,93 0,00 -447.170,53 -2.868,56 -1.648.918,02 

 
 
 
 
 

 
2020   

  INGRESSOS 
 

  
ACTIVITAT ESTRUCTURA 

  

INGRESSOS TOTAL 

ALTRES RESULTATS 0,00 0,00 0,00 

RESULTATS PER ALIENACIONS 0,00 0,00 0,00 

ALTRES INGRESSOS ACTIVITAT_ING. ACCESSORIS: 
ALTRES DE GESTIÓ CORRENT 

0,00 0,23 0,23 

ING.FINANCERS 0,00 1.092,90 1.092,90 

ING. PER LES ACTIVITATS 1.667.056,92 245,04 1.667.301,96 

SUBV., DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL 
RESULTAT 

0,00 65.449,27 65.449,27 

Total INGRESSOS 1.667.056,92 66.787,44 1.733.844,36 

 
 
 
Destí dels ingressos de VITEC  a l’exercici 2019: 

 
 
  2019   

  DESPESA D'APLICACIÓ DESPESA NECESSÀRIA 
  

  Activitat Estructura   

DESPESES 
Despesa Finalitat 

Fundacional 

Despesa 
Finalitat NO 
Fundacional 

Despesa Finalitat 
Fundacional 

Despesa Finalitat 
NO Fundacional 

TOTAL 
DESPESA 2019 

Aprovisionaments -122.237,81 0,00 -15.671,41 0,00 -137.909,22 

Aprovisionaments -122.237,81 0,00 -15.671,41 0,00 -137.909,22 

Despesa Personal -640.653,49 0,00 -100.514,13 0,00 -741.167,62 

SOUS I SALARIS + CÀRREGUES 
SOCIALS 

-640.653,49 0,00 -100.514,13 0,00 -741.167,62 

Altres Despeses d'explotació -57.004,04 0,00 -210.978,35 0,00 -267.982,39 

SERVEIS EXTERIORS -57.004,04 0,00 -205.500,56 0,00 -262.504,60 

TRIBUTS 0,00 0,00 -5.423,12 0,00 -5.423,12 
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PÈRDUES, DETERIORAMENT I 
VARIACIÓ PROVISIONS 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTRES DESPESES DE GESTIÓ 
CORRENT 

0,00 0,00 -54,67 0,00 -54,67 

Dot.Amortització -21.642,30 0,00 -177.639,34 0,00 -199.281,64 

AMORTITZACIÓ -21.642,30 0,00 -177.639,34   -199.281,64 

Altres resultats -539.064,44 0,00 -862,88 0,00 -539.927,32 

ALTRES RESULTATS -539.064,44 0,00 -862,88   -539.927,32 

Despeses Financeres -1.028,56 0,00 -12.960,31 0,00 -13.988,87 

DESPESES FINANCERES -1.028,56   -12.960,31   -13.988,87 

Deteriorament i resultat per 
alienacions d'instruments 
financers 

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 

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

IMPOST DE SOCIETATS         0,00 

Total DESPESES -1.381.630,64 0,00 -518.626,42 0,00 -1.900.257,06 

 
2019   

  INGRESSOS 
 

  
ACTIVITAT ESTRUCTURA 

  

INGRESSOS TOTAL 

ALTRES RESULTATS 0,00 0,00 0,00 

RESULTATS PER ALIENACIONS 0,00 0,00 0,00 

ALTRES INGRESSOS ACTIVITAT_ING. ACCESSORIS: 
ALTRES DE GESTIÓ CORRENT 

0,00 1,19 1,19 

ING.FINANCERS 0,00 0,00 0,00 

ING. PER LES ACTIVITATS 1.753.736,37 3.818,17 1.757.554,54 

SUBV., DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS AL 
RESULTAT 

0,00 65.449,23 65.449,23 

Total INGRESSOS 1.753.736,37 69.268,59 1.823.004,96 
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Destí dels ingressos de VITEC a l’exercici 2018: 
 



FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI - VITEC 

36 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPESES
Despesa Finalitat 

Fundacional

Despesa 
Finalitat NO 
Fundacional

Despesa Finalitat 
Fundacional

Despesa Finalitat 
NO Fundacional

TOTAL DESPESA 
2018

Aprovisionaments -136.994,33 0,00 -10.611,81 0,00 -147.606,14

Aprovisionaments -136.994,33 0,00 -10.611,81 0,00 -147.606,14

Despesa Personal -591.149,47 0,00 -65.759,63 0,00 -656.909,10

SOUS I SALARIS + 
CÀRREGUES SOCIALS

-591.149,47 0,00 -65.759,63 0,00 -656.909,10

Altres Despeses 
d'explotació

-79.765,49 -12.640,26 -184.908,43 0,00 -277.314,18

SERVEIS EXTERIORS -79.765,49 0,00 -180.860,13 0,00 -260.625,62

TRIBUTS 0,00 0,00 -4.017,40 0,00 -4.017,40

PÈRDUES, 
DETERIORAMENT I 
VARIACIÓ PROVISIONS

0,00 -12.640,26 0,00 0,00 -12.640,26

ALTRES DESPESES DE 
GESTIÓ CORRENT

0,00 0,00 -30,90 0,00 -30,90

Dot.Amortització 0,00 0,00 -190.618,98 0,00 -190.618,98

AMORTITZACIÓ 0,00 0,00 -190.618,98 -190.618,98

Altres resultats 0,00 0,00 -1.362,63 0,00 -1.362,63

ALTRES RESULTATS -1.362,63 -1.362,63

Despeses Financeres -147,52 0,00 -13.294,19 0,00 -13.441,71

DESPESES FINANCERES -147,52 -13.294,19 -13.441,71

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

IMPOST DE SOCIETATS 0,00

Total DESPESES -808.056,81 -12.640,26 -466.555,67 0,00 -1.287.252,74

2018

Activitat Estructura

DESPESA NECESSÀRIADESPESA D'APLICACIÓ
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2018   

  INGRESSOS 
 

  
ACTIVITAT ESTRUCTURA 

  

INGRESSOS TOTAL 

ALTRES RESULTATS 0,00 0,00 0,00 

RESULTATS PER ALIENACIONS 0,00 5.000,00 5.000,00 

ALTRES INGRESSOS ACTIVITAT_ING. 
ACCESSORIS: ALTRES DE GESTIÓ CORRENT 

0,00 4,39 4,39 

ING.FINANCERS 0,00 0,00 0,00 

ING. PER ACTIVITATS 1.216.698,82 150,00 1.216.848,82 

SUBV., DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS 
AL RESULTAT 

0,00 65.449,23 65.449,23 

Total INGRESSOS 1.216.698,82 70.603,62 1.287.302,44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Destí dels ingressos de VITEC  a l’exercici 2017: 
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DESPESES
Despesa Finalitat 

Fundacional

Despesa 
Finalitat NO 
Fundacional

Despesa Finalitat 
Fundacional

Despesa Finalitat 
NO Fundacional

TOTAL DESPESA 
2017

Aprovisionaments -139.575,70 0,00 -25.130,37 0,00 -164.706,07

Aprovisionaments -139.575,70 0,00 -25.130,37 0,00 -164.706,07

Despesa Personal -573.565,39 0,00 -77.786,14 0,00 -651.351,53

SOUS I SALARIS + 
CÀRREGUES SOCIALS

-573.565,39 0,00 -77.786,14 0,00 -651.351,53

Altres Despeses 
d'explotació

-88.388,12 0,00 -176.495,07 0,00 -264.883,19

SERVEIS EXTERIORS -87.697,18 0,00 -172.835,28 0,00 -260.532,46

TRIBUTS 0,00 0,00 -3.659,08 0,00 -3.659,08

PÈRDUES, 
DETERIORAMENT I 
VARIACIÓ PROVISIONS

-690,92 0,00 0,00 0,00 -690,92

ALTRES DESPESES DE 
GESTIÓ CORRENT

-0,02 0,00 -0,71 0,00 -0,73

Dot.Amortització -181.174,87 0,00 -581,42 0,00 -181.756,29

AMORTITZACIÓ -181.174,87 0,00 -581,42 0,00 -181.756,29

Altres resultats 0,00 0,00 -435,06 0,00 -435,06

ALTRES RESULTATS 0,00 0,00 -435,06 0,00 -435,06

Despeses Financeres 0,00 0,00 -9.604,91 0,00 -9.604,91

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 -9.604,91 0,00 -9.604,91

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 -982.704,08 0,00 -290.032,97 0,00 -1.272.737,05

Activitat Estructura

DESPESA NECESSÀRIADESPESA D'APLICACIÓ

2017
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2017   

  INGRESSOS   
  

ACTIVITAT ESTRUCTURA 
  

INGRESSOS TOTAL 

ALTRES RESULTATS 0,00 4.128,85 4.128,85 

RESULTATS PER ALIENACIONS 0,00 0,00 0,00 

ALTRES INGRESSOS ACTIVITAT_ING. 
ACCESSORIS: ALTRES DE GESTIÓ 
CORRENT 

0,00 0,89 0,89 

ING.FINANCERS 0,00 41,39 41,39 

ING. PER ACTIVITATS 1.197.105,43 6.100,00 1.203.205,43 

SUBV., DONACIONS I LLEGATS 
TRASPASSATS AL RESULTAT 

0,00 65.449,23 65.449,23 

Total INGRESSOS 1.197.105,43 75.720,36 1.272.825,79 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUNDACIÓ PARC TECNOLÒGIC DEL VI - VITEC 

40 

 

Destí dels ingressos de VITEC a l’exercici 2016: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DESPESES
Despesa Finalitat 

Fundacional

Despesa 
Finalitat NO 
Fundacional

Despesa Finalitat 
Fundacional

Despesa Finalitat 
NO Fundacional

TOTAL DESPESA 
2016

Aprovisionaments -130.339,71 0,00 -20.605,20 0,00 -150.944,91

Aprovisionaments -130.339,71 0,00 -20.605,20 0,00 -150.944,91

Despesa Personal -549.125,88 0,00 -35.497,59 0,00 -584.623,47

SOUS I SALARIS + 
CÀRREGUES SOCIALS

-549.125,88 0,00 -35.497,59 0,00 -584.623,47

Altres Despeses 
d'explotació

-129.665,63 0,00 -167.532,10 0,00 -297.197,73

SERVEIS EXTERIORS -137.212,95 0,00 -166.174,90 0,00 -303.387,85

TRIBUTS 0,00 0,00 -1.344,28 0,00 -1.344,28

PÈRDUES, 
DETERIORAMENT I 
VARIACIÓ PROVISIONS

7.547,32 0,00 -9,68 0,00 7.537,64

ALTRES DESPESES DE 
GESTIÓ CORRENT

0,00 0,00 -3,24 0,00 -3,24

Dot.Amortització -182.114,65 0,00 -340,59 0,00 -182.455,24

AMORTITZACIÓ -182.114,65 0,00 -340,59 0,00 -182.455,24

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 -931,17 0,00 -7.971,38 0,00 -8.902,55

DESPESES FINANCERES -931,17 0,00 -7.971,38 0,00 -8.902,55

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 -992.177,04 0,00 -231.946,86 0,00 -1.224.123,90

2016

Activitat Estructura

DESPESA NECESSÀRIADESPESA D'APLICACIÓ
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2016   

  INGRESSOS   
  

ACTIVITAT ESTRUCTURA 
  

INGRESSOS TOTAL 

ALTRES RESULTATS 0,00 41,46 41,46 

RESULTATS PER ALIENACIONS 4.066,03 0,00 4.066,03 

ALTRES INGRESSOS ACTIVITAT_ING. 
ACCESSORIS: ALTRES DE GESTIÓ CORRENT 

0,00 0,05 0,05 

ING.FINANCERS 0,00 125,92 125,92 

ING. PER LES ACTIVITATS 1.046.402,64 37.073,52 1.083.476,16 

SUBV., DONACIONS I LLEGATS TRASPASSATS 
AL RESULTAT 

0,00 65.449,27 65.449,27 

Total INGRESSOS 1.050.468,67 102.690,22 1.153.158,89 

 
 
 
 
Tots els ingressos que VITEC ha rebut provenen d’activitats relacionades amb el seu objecte social i d’acord amb 
la llei de fundacions 4/2008 de 24 d’abril art. 333-23 aplica almenys el 70% de les rendes i dels altres ingressos 
nets anuals al compliment de les finalitats fundacionals. 
 

 
 

CÀLCUL PERCENTATGE APLICACIÓ 70% RENDES    
EXERCICI 2020 2019 2018 2017 2016 
Ingressos que apliquen pel 
càlcul del 70% 

1.668.395,09 1.757.555,73 1.221.853,21 1.207.376,56 1.087.709,62 

Despeses necessàries 
(finalitat fundacional) 

-447.170,53 -518.626,42 -466.555,67 -290.032,97 -231.946,86 

INGRESSOS NETS 1.221.224,56 1.238.929,31 755.297,54 917.343,59 855.762,76 

DESPESA D'APLICACIÓ -1.198.878,93 -1.381.630,64 -808.056,81 -982.704,08 -992.177,04 

% APLICACIÓ 98,17% 111,52% 106,99% 107,12% 115,94% 

 
 

 Informació sobre el medi ambient 
 
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 medi ambient. 
 
No existeixen, a la data de tancament dels exercicis 2020 i 2019, contingències relacionades amb la protecció i 
millora del medi ambient. En aquest sentit, els eventuals riscos que es puguin derivar estan adequadament coberts 
amb les pòlisses de les assegurances de responsabilitat civil que VITEC té subscrites. Per altra banda, VITEC  no 
ha rebut durant els exercicis 2020 i 2019 cap subvenció ni ingrés com a conseqüència d’activitats relacionades 
amb el medi ambient. Durant l’exercici 2020 i 2019 VITEC no ha incorregut en depeses per a la protecció i millora 
del medi ambient.  
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 Fets posteriors al tancament  
 
La situació d’emergència sanitària que estem patint, ha comportat una situació d’excepcionalitat que preveiem que 
no tindrà impacte en els presents comptes anuals a part del que ja queda recollit en la present memòria. Des del 
punt de vista de l’organització dels recursos tècnics i humans i, dels resultats hem establert les mesures adequades 
per tal de mantenir l’equilibri de tresoreria, mantenir l’estructura patrimonial i garantir la continuïtat amb certa 
normalitat de l’activitat de la fundació. No obstant, es considera que el funcionament de l’activitat normal de l’entitat 
es pugui reiniciar un cop superada l’actual situació. 
 
 

 Operacions amb parts vinculades 
 
S’entén com empreses vinculades de VITEC totes les seves entitats dependents i associades. Els saldos i 
transaccions amb empreses vinculades són els següents: 
 
 
a) Saldos creditors 
 

ENTITATS VINCULADES 2020 2019 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 4.216,00 134,07 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIAS 0,00 0,00 

TOTAL SALDOS CREDITORS AMB ENTITAS VINCULADES 4.216,00 134,07 

 
 
 
A la partida del passiu del balanç “Proveïdors, entitats del grup i associades” hi ha comptabilitzats els serveis rebuts 
d’entitats del grup i que a 31 de desembre es troben pendents de pagament per part de VITEC. 
 
 

 
b) Saldos deutors 

 
 

ENTITATS VINCULADES 2020 2019 

CONSELL REGULADOR DOQ. PRIORAT   24.982,98 3.349,76 

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI   16.909,75 0,00 

CONSELL REGULADOR DE LA DO MONTSANT   235,95 330,33 
CRDO COSTERS DEL SEGRE   847,00 121,00 

CONSELL REGULADOR DE LA DOQ PENEDÈS   0,00 11.325,60 

CONSELL REGULADOR DE LA CONCA DE 
BARBERÀ  

58,08 0,00 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA 
AGROALIMENTARIA  

8.131,20 0,00 

TOTAL SALDOS DEUTORS AMB ENTITATS VINCULADES 51.164,96 15.126,69 
 

 
 
A la partida de l’actiu del balanç “Deutors, entitats del grup, associats i altres parts vinculades” hi ha comptabilitzats 
els ajuts concedits i les prestacions de serveis rebudes d’entitats vinculades i que a 31 de desembre de 2020 es 
troben pendents de cobrament. 
 
El detall de les transaccions amb les entitats vinculades, és el següent: 
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Ingressos 
 

ENTITATS VINCULADES 2020 2019 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI   0,00 0,00 

INSTITUT CATALÀ DEL SURO   26,00 0,00 

CONSELL REGULADOR DE LA DO MONTSANT   7.410,71 4.797,40 

CONSELL REGULADOR DOQ. PRIORAT   25.639,09 9.917,40 

CRDO COSTERS DEL SEGRE   5.575,00 925,00 

AJUNTAMENT DE FALSET   0,00 2.661,16 

INSTITUT CATALÀ DE LA VINYA I EL VI   24.090,00 2.065,00 

CONSELL REGULADOR DE LA DOQ PENEDÈS   0,00 9.360,00 

TOTAL OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 62.740,80 29.725,96 
 
 
Despeses 
 

ENTITATS VINCULADES 2020 2019 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 6.381,84  134,07 

AJUNTAMENT DE FALSET 606,84  835,78 

INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIAS 0,00  0,00 

INSTITU CATALA DEL SURO 0,00  110,00 

TOTAL OPERACIONS AMB ENTITATS VINCULADES 0,00 1.079,85 

 
 
Tots els serveis prestats a entitats vinculades o rebuts per entitats vinculades estan valorats a preu de mercat. 
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 Altra informació 
 

a) Composició del Patronat a 31 de Desembre de 2020:  
 

Condició Nom i cognoms Càrrec Nomenament / Organisme 

Presidenta María José Figueras Salvat Rectora Universitat Rovira i Virgili 

Secretari Carlos Brull Fornt Representant Ajuntament de Falset 

1 Patrona-vocal Pilar Just Trilles Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Montsant 

2 Patró-vocal Sal.lustià Álvarez Vidal Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Qualificada Priorat 

3 Patrona-vocal Bernat Andreu Ribó Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Conca de Barberà 

4 Patró-vocal Jaume Gramona Martí Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Penedès 

5 Patró-vocal Salvador Puig i Rodríguez Representant Institut Català de la Vinya i el Vi  (INCAVI) 

6 Patró-vocal Robert Savé i Montserrat Representant 
Institut de Recerca i Tecnologia 
Agroalimentàries (IRTA) 

7 Patró-vocal Francesc Medina Cabello 
Representant 
designat per la URV 

Universitat Rovira i Virgili 

8 Patró-vocal Francesc Díaz González 
Representant 
designat per la URV 

Universitat Rovira i Virgili 

9 Patró-vocal Josep Maria Torné Secall Representant Consell Comarcal del Priorat 

10 Patró-vocal Joan Arrufí Peig Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Terra Alta 

11 Patró-vocal Tomàs Cusiné Barber Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Costers del Segre 

12 Patró-vocal Xavier Pié i Dols Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Catalunya 

13 Patró-vocal Vicenç Ferré Morató  Representant 
Consell Regulador de la Denominació 
d'Origen Tarragona 

 

 
 

b) Honoraris d’auditors de comptes 
 
En relació als presents comptes anuals de l’exercici 2020, han estats auditats per l’auditor Eduard Mezquida 
Andreu, havent estat la retribució de l’auditoria de 2.400 €. 
 
 

c) Retribució Direcció 
 
L’import de les retribucions del personal de direcció a l’exercici 2020 ha estat de 0,00 euros. 
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d) Despeses d’administració del patrimoni 
 

VITEC no té patrimoni, per tant no té despeses per la seva administració. Tots els recursos propis es dediquen a 
la gestió dels projectes de recerca i transferència, objecte social de VITEC. 
 
 
 

e) Altra informació  
 
Els Patrons de VITEC amb data 30 de juny de 2021 procedeixen a formular els Comptes Anuals de l'exercici anual 
acabat el 31 de desembre de 2020, els quals vénen constituïts pels documents annexos que precedeixen a aquest 
escrit. 
 
 
 
 
Sr. Carlos Brull Fornt      Dra. Maria José Figueras Salvat 
Secretari        Presidenta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundació Parc Tecnològic del Vi    Fundació Parc Tecnològic del Vi  


	1-tapa CCAA VITEC
	2-INFORME AUDITORIA VITEC 2020
	3-CCAA 2020 VITEC

