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BALANÇ ABREUJAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 

NÚM.DELS  
COMPTES ACTIU NOTES DE  

LA MEMÒRIA EXERCICI 2012 

A) ACTIU NO CORRENT 102,56 138,75 
I. Immobilitzat intangible (8) 0,00 0,00 

II. Immobilitzat material (5) 102,56 138,75 
215,216,(2815),(2816),    

(2915),(2916) 3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 102,56 138,75 

B) ACTIU CORRENT 404.347,20 455.370,67 

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres  
comptes a cobrar (10) 151.446,26 58.464,57 

440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 12.104,40 11.586,71 
443,(4933),(4934),(4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 11.857,00 0,00 

460,464,544 5. Personal 1.269,00 354,00 

4700,4707,4708,471,472,4 
73 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 126.215,86 46.523,86 

IV. Inversions financeres a curt termini 3.244,86 5.324,86 
5355,545,548,551,5525,   

554,5590,565,566 4. Altres actius financers 3.244,86 5.324,86 

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents (10) 249.656,08 391.581,24 
570,572,574 1. Tresoreria 249.656,08 391.581,24 

TOTAL ACTIU (A+B) 404.449,76 455.509,42 
Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç. 

EXERCICI 2011 

reexpressat 
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BALANÇ ABREUJAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 

NÚM.DELS  
COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE  

LA MEMÒRIA EXERCICI 2012 

A) PATRIMONI NET 175.060,60 184.517,92 
A-1) Fons Propis (12) 175.060,60 184.517,92 

I. Fons dotacionals o fons socials 12.621,25 12.621,25 
100,101 1. Fons dotacionals o fons socials 12.621,25 12.621,25 

102 II. Fons especials 0,00 0,00 

III. Excedents d'exercicis anteriors 171.896,67 151.724,50 
120 1. Romanent (*) 176.893,31 156.721,14 
121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -4.996,64 -4.996,64 

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -9.457,32 20.172,17 

C) PASSIU CORRENT 229.389,16 270.991,50 
499,529 I. Provisions a curt termini 

II. Deutes a curt termini (11) i (13) 187.187,00 217.823,00 
5115,5135,5145,524,522,5 

23,525,528,551,554,    
5525,555,5565,5566,560,5 

61,569 
3. Altres deutes a curt termini (*) 187.187,00 217.823,00 

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar (11) 42.202,16 53.168,50 
400,401,403,404,405,    

(406) 1. Proveïdors (*) 13.967,09 13.849,98 
410 2. Creditors varis 2.978,60 4.133,10 

465,466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 6.816,14 7.576,37 
475,476,477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions  

Públiques 18.440,33 27.609,05 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 404.449,76 455.509,42 
Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç. 
(*)  Reexpresió de dades en l'exercici 2011 

EXERCICI 2011 

reexpressat 
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COMPTE DE RESULTATS ABREUJAT DE LA  FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 
(Deure) Haver (Deure) Haver 

NÚM.DELS  

COMPTES 

NOTES DE  

LA MEMÒRIA 

EXERCICI  

2012 

1. Ingressos per les activitats (15) 412.991,09 508.812,76 
700,705,(706),   (708),(709) a) Vendes i prestacions de serveis 160.306,09 166.102,42 

724 d) Subvencions oficials a les activitats (*) 252.685,00 342.710,34 

2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00 

(6930),71*,7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de  
fabricació 0,00 0,00 

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu 0,00 0,00 

5. Aprovisionaments (15) 0,00 0,00 

6. Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00 

(64) 7. Despeses de personal (15) -299.686,16 -322.260,87 

8. Altres despeses d'explotació -129.114,50 -164.395,14 
a) Serveis exteriors -128.598,70 -161.432,57 

(621) a2) Arrendaments i cànons -9.600,00 -9.600,00 
(623) a4) Serveis professionals independents -21.416,39 -47.481,48 
(626) a7) Serveis bancaris -233,73 -99,60 
(629) a10) Altres serveis (*) -97.348,58 -104.251,49 

(631),(634),636,639 b) Tributs -515,80 -212,57 
(655),(694),(695),    

794,7954 
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les  
activitats 0,00 -2.750,00 

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat (5) -36,19 -40,96 

725,726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 0,00 0,00 

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 

(678),778 13. Altres resultats 6.377,43 -1.972,45 

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -9.468,33 20.143,34 

760,761,762,769 14. Ingressos financers 11,01 28,83 

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 11,01 28,83 
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -9.457,32 20.172,17 

(6300)*,6301*,(633),638 19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III +19) (*) -9.457,32 20.172,17 

Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest compte de resultats. 
(*)  Reexpresió de dades en l'exercici 2011 

EXERCICI 
2011 

reexpressat 
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Total Pendent de  
desemborsar 

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2010 12.621,25 0,00 167.491,99 7.329,51 251.676,89 439.119,64 
I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors 0,00 
II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors -23.097,00 274.773,89 
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2011 12.621,25 0,00 144.394,99 7.329,51 

-251.676,89 
164.345,75 

I. Excedent de l'exercici 12.413,17 12.413,17 
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Altres variacions del patrimoni net 7.329,51 -7.329,51 0,00 0,00 
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2011 12.621,25 0,00 151.724,50 12.413,17 0,00 176.758,92 
I. Ajustaments per canvis de criteri N-1 0,00 
II. Ajustaments per errors N-1 7.759,00 7.759,00 
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2012 12.621,25 0,00 151.724,50 20.172,17 0,00 184.517,92 
I. Excedent de l'exercici -9.457,32 -9.457,32 
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
IV. Altres variacions del patrimoni net 20.172,17 -20.172,17 0,00 
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2012 12.621,25 0,00 171.896,67 -9.457,32 0,00 175.060,60 

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET DE LA FUNDACIÓ  PRIVADA SOLIDARITAT UB 
EXERCICI 2012 

Fons 

Excedents exercicis  
anteriors 

Excedent de  
l'exercici 

Subvencions,  
donacions i llegats  

rebuts 
TOTAL 

0,00 
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1. NATURALESA I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
1.1 Dades registrals, formals i finalitat fundacional 
 
La FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB (en endavant “la Fundació”, “l’Entitat” o 
“FSUB”) està classificada com a fundació benèfica de tipus assistencial. La seva 
finalitat és d’interès general i el seu àmbit d’actuació es troba principalment dins del 
territori de Catalunya. Des del 2007, l’entitat té el seu domici li al carrer Melcior de 
Palau, 140, CENTRE UB-SANTS, 08014 - BARCELONA. 
 
Fou constituïda el 13 de març de 1996, mitjançant Escriptura pública davant el Notari 
Sr. Joan Josep López Burniol, amb el número de protocol 650, per voluntat de la 
“Universitat de Barcelona (UB)” i la “Fundació Privada MÓN-3”. 
 
La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques (D.G.D.E.J.) inscriví i classificà la 
FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB, a la qual correspongué el núm. 1.022 del 
Registre de Fundacions, d’acord amb la Resolució de la Consellera de Justícia del 2 
de desembre de 1996, en resoldre l’expedient 00624/96. 
 
Està, doncs, subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de 
Catalunya i a la resta de l’ordenament jurídic aplicable. El seu N.I.F. és G61084950 i 
el seu N.I.S.S. 08117285049. 
 
El 29 de desembre de 2003 es va acollir al Règim fiscal regulat en la Llei 49/2002. 
 
Amb data 7 de juliol de 2006 l’Agència Tributària va concedir a la FUNDACIÓ 
PRIVADA SOLIDARITAT UB el reconeixement d’entitat de caràcter social, previst a 
l’art. 20.3 de la Llei 37/92, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit i, en 
conseqüència, gaudeix de l’exempció de l’IVA en la prestació dels serveis previstos 
en l’article 20.1.8 de l’esmentada Llei. 
 
L’objecte social de la Fundació és, segons es fa constar en els seus Estatuts: 
 

a) Ampliar i enfortir la cooperació amb el Tercer Món en les seves vessants 
acadèmica, d’assistència tècnica, de solidaritat, i d’altres de naturalesa 
similar, amb especial referència a les relacions interuniversitàries. 

b) Promoure activitats per als estudiants i dels estudiants de la Universitat de 
Barcelona en el camp de la cooperació amb el Tercer Món, i d’altres de 
naturalesa similar, que puguin orientar-los vers el voluntariat social, i a la seva 
formació humana global en els valors de llibertat i tolerància. 
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1.2 Activitat de la Fundació 
 
Durant el 2012, la Fundació Solidaritat UB ha dut a terme els projectes i programes 
de treball que més avall es detallen, amb l’objectiu d’acomplir amb les seves 
finalitats. 
 
- Projecte Paula. 
 
El Projecte PAULA neix per donar suport i potenciar l’àmbit de l’educació per a la 
pau en els centres educatius, a través del suport als professionals de l’educació per 
a la seva introducció. Per això, treballem en el desenvolupament de propostes 
educatives que permetin incorporar l’educació per a la pau de forma transversal, és a 
dir, contribuir a l’extensió de la cultura de pau des dels centres educatius mentre es 
treballen la resta de continguts d’aprenentatge assenyalats en el currículum del 
centre. Es tracta de fomentar la presència quotidiana de la cultura de pau a les 
aules, facilitant la seva integració en les diferents àrees de coneixement i etapes 
educatives. 
 
El projecte integra també tot tipus d'iniciatives adreçades a la promoció de l'educació 
per a la pau com una tasca permanent als centres, com el Premi de Recerca per a la 
Pau (adreçat al Batxillerat) o les accions presencials, adreçades a la formació, el 
coneixement mutu i l'intercanvi entre el professorat de totes les etapes educatives. 
 
- Observatori Solidaritat. 
 
L’Observatori Solidaritat (www.observatori.org) és un dels programes de la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de Barcelona (FSUB). L’Observatori recull, descriu, 
analitza i denuncia situacions a tot el món en les quals es violen els Drets Humans, 
com a conseqüència de conflictes oberts o encoberts, tot aportant elements d’anàlisi 
sobre qüestions transversals que hi són presents gairebé sempre: la lluita pel control 
dels recursos, la dualitat centre-perifèria, el model imperant de globalització. La 
presentació de realitats concretes i conflictes es materialitza en un espai web, i es 
caracteritza pel predomini d’una actitud crítica davant la situació actual de violència 
arreu del planeta. 
 
L’Observatori és un projecte fet en i per a Internet, dissenyat com un instrument útil 
per a totes aquelles persones interessades en la situació internacional, la pau i els 
drets humans. Aquest espai web és una eina interessant i útil per a periodistes, 
acadèmics, cooperants, educadors i, en general, per a totes aquelles persones que 
treballen per donar a conèixer i per sensibilitzar a la població sobre les situacions de 
violència i les vulneracions dels Drets Humans que existeixen al món.  
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- Projectes de Cooperació. 
 
L’àrea de cooperació de la Fundació Solidaritat UB treballa en tres àmbits 
diferenciats: 
 

 Projectes en col·laboració amb la Fundació Món-3. 
 

La col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3 ha permès la 
incorporació de docents i investigadors a projectes de cooperació sobre el terreny en 
els països del Magrib, en termes fonamentals com ara: la gestió dels recursos 
hídrics, la gestió de residus i la protecció mediambiental, la promoció econòmica en 
relació amb els recursos propis de cada territori, el desenvolupament agrícola 
sostenible, la formació especialitzada en relació amb aquests, la dotació 
d’infraestructures per a la recerca. 
 

 Foment de la cultura de pau i protecció dels drets humans. 
 
Activitats desenvolupades a Colòmbia, per promoure i enfortir procesos organitzatius 
que assoleixin un alt grau de desenvolupament i cohesió social; construir i enfortir 
espais, econòmico i ambiental per a petits pagesos productors; procurar l’accès 
suficient i oportú dels productors d’organitzacions a recursos financers necessaris; i 
evaluar i ajustar conceptual i operativament cadascuna de les àrees de treball del 
projecte. 

 Serveis d’assessorament i suport tècnic a actors de cooperació pel 
desenvolupament, en l’àmbit local i autonòmic.  

 
- Activitats Formatives. 
 
Aquí s’engloben cursos i seminaris sobre l’estat del Món i la manera de treballar per 
a canviar-lo: la cooperació, el voluntariat, etc. Es desenvolupen a diferents nivells, 
des del Màster de Globalització, Desenvolupament i Cooperació, pioner en l’Estat 
Espanyol i reconegut com a un dels més prestigiosos de l’Estat, fins els cursos 
presentats com a crèdits de lliure elecció al llarg del curs acadèmic, o dels cursos on-
line, en colaboració amb l’IL3, o en el marc dels Juliols a la UB. En general, tota 
l’activitat formativa, excepte el Màster, que té objectius específics més delimitats, 
respon als següents objectius: 
 

 Reflexionar sobre les realitats que ens envolten i el replantejament de les 
diferents posibilitats d’acció. 

 Implicar a la comunitat universitària en les problemàtiques i conflictes que 
afecten a la societat. 

 Fomentar l’acció colectiva com a forma de participació democràtica efectiva 
en l’esdevenir social. 
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 Orientar sobre el sentit de l’acció social voluntària i les diferents formes i 
àmbits de participació. 

 
- Tardor Solidària. 
 
L’actual situació de convulsió econòmica i política que viu el nostre món obliga la 
Universitat i els universitaris, per imperatiu étic i compromís social, a obrir-se encara 
més a la societat, contribuir a analitzar els fenòmens i les conjuntures que s’estan 
produint, posar de relleu les estructures profondes que els produeixen i, 
conjuntament, cercar-ne solucions. La promoció en el si de la comunitat universitària 
dels valors de la solidaritat, el compromís, el voluntariat, l’empatia envers els 
problemes dels altres, facilita aquesta obertura cap a la societat alhora que completa 
el sentit de la funció docent i formadora de la institució universitària. La Tardor 
Solidària és un conjunt d’activitats de sensibilització i divulgació entorn a 
problemàtiques socials i solidàries que es porten a terme a tots els centres de la 
Universitat de Barcelona entre els mesos de setembre i desembre de cada any, 
també el 2012. 
 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS  
 

2.1 Imatge fidel  

 
La Fundació ha preparat i formulat els comptes anuals abreujats a partir dels 
registres comptables, amb la finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la 
situació financera i del resultat de les seves operacions, segons els principis i 
pràctiques previstes en la normativa vigent. 
 
D’altra banda, el Patronat en la línia d'oferir transparència informativa, ha decidit 
sotmetre la Fundació a una auditoria voluntària, realitzada per KPMG, dels comptes 
anuals abreujats de l’Entitat, corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 
2012. 
 
Els comptes anuals estan formats pel Balanç Abreujat, el Compte de Resultats 
Abreujat, l’Estat de Canvis en el Patrimonit Net abreujat (ECPN) i aquesta Memòria 
Abreujada, formant-ne una unitat. 
 
L’exercici anual a què fan referència els Comptes Anuals Abreujats, corresponen al 
període comprès entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2012. 
 
2.2 Principis comptables  

 
Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Funddació són 
els establerts per la legislació vigent atenent, doncs, la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del 
Llibre tercer del Codi civil de Catalunya, el Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel 
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qual s’aprovà el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya i pel Decret 125/2010, de 14 de 
setembre, que modifica el Pla de comptabilitat aprovat per l’esmentat Decret 
259/2008.  
 
2.3 Comparació de la informació  

 
De conformitat amb el Decret 259/2008 de 23 de desembre, d’aprovació del Pla de 
comptabilitat, en la seva obligació establerta a la norma 4a d’elaboració dels 
comptes anuals, a més de la informació quantitativa referida a l’exercici al qual 
corresponen aquests comptes anuals, es presenten també els imports referits a 
l’exercici anterior, del que s’ofereix informació comparativa. 
 
La Fundació formula els seus Comptes Anuals amb el Model Abreujat, ja que 
acompleix les condicions necessàries per a ser classificada com a fundació de 
dimensió mitjana. 
 
2.4 Agrupació de partides 

 
No s’han agrupat elements del Balanç de Situació ni del Compte de Resultats ni a 
l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net de manera diferent a les estructures establertes 
en els Models formals aplicats. 
 
2.5 Elements recollits en diverses partides 

 
No s’han separat elements del Balanç Abreujat de manera diferent a les estructures 
establertes en els Models formals aplicats. 
 
2.6 Canvis en criteris comptables 
 
No hi ha hagut canvis de criteris comptables respecte a l’exercici anterior.  
 
2.7 Correcció d’errors 
 
Durant l’exercici 2012 s’han fet correccions procedents d’errors d’anys anteriors per 
import de 7.759,00 euros. Aquesta correcció es refereix a operacions d’ingressos per 
subvencions que no van ser imputades al resultat de l’exercici 2011 i que, en 
conseqüència afecten el patrimoni net inicial de l’exercici 2012. En el balanç, els 
comptes afectats són els relatius als deutes a curt termini transformables en 
subvencions i a proveïdors.  
 
S’ha procedit a la reexpressió dels imports de l’exercici 2011 en base a aquesta 
correcció d’errors. 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 
El Comitè Directiu proposarà al Patronat de l’Institut, l’aprovació del resultat de 
l’exercici 2012, així com de la seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació 
pressupostària. 
 
L’excedent final de l’exercici ha estat de -9.457,32 euros i és el Patronat qui en 
decidirà formalment el seu destí o aplicació. 
 
El Comitè Directiu proposarà al Patronat l’aplicació d’aquest excedent de la manera 
següent: 

 

  2012 2011 

Bases de repartiment Imports Imports 

Excedent de l’exercici -9.457,32 20.172,17 

Total base de repartiment = Total aplicació -9.457,32 20.172,17 

Aplicació a Import Import 

Romanent -9.457,32 20.172,17 

Total aplicació = Total base de repartiment -9.457,32 20.172,17 

 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 
Les normes i criteris comptables de registre i valoració que s’apliquen són les 
establertes en la normativa vigent, esmentada en la Nota 2.2. 
 
A continuació se’n fa el detall: 
 
4.1 Immobilitzat material 

 
Els béns de l’immobilitzat material són valorats a cost o preu d’adquisició, que inclou 
el valor d’adquisició i totes les despeses necessàries fins a la seva instal·lació i 
posada en marxa, així com els impostos indirectes quan no són recuperables per la 
Fundació. 
 
Tanmateix, els béns procedents de donacions, en cas d’haver-n’hi, es valorarien per 
una estimació del seu valor raonable en el moment de la donació. 
 
Els canvis que es poguessin originar en el valor residual, la vida útil i el mètode 
d’amortització d’un actiu, es comptabilitzarien com a canvis en les estimacions 
comptables, llevat que es tracti d’un error. 
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Al tancament de l’exercici, l’entitat avalua si hi hagut deteriorament en algun 
immobilitzat material i si és així, estima el seu import recuperable i fa les correccions 
valoratives que corresponguin. 
 
L’amortització es calcula linealment en funció de la vida útil estimada dels diferents 
elements i del seu valor residual, des de la data de la posada en funcionament del 
bé. 
 
Les ampliacions, modernització, millores i grans reparacions, quan suposen un 
augment de la capacitat, productivitat o allargament de la vida útil estimada del bé, 
es capitalitzen. En cas contrari, es consideren despesa de l’exercici. Així mateix, 
reparacions i manteniment es consideren també despeses de l’exercici. 
 
Els coeficients d’amortització aplicats sobre els grups d’elements de l’immobilitzat 
material, durant l’any 2012 i 2011, i homogenis amb els d’exercicis anteriors han 
estat els següents: 

 

Descripció % Amortització 
Mobiliari i estris 10% 
Equips procés d’informació 25% 

 
 
4.2 Arrendaments: 
 
Les despeses d’arrendaments operatius incorreguts durant l’exercici es carreguen al 
compte de pèrdues i guanys. 
 
 
La FUNDACIÓ té cedit el dret d’ús de determinats actius sobre contractes 
d’arrendaments. 
 
Els arrendaments en els que el contracte transfereix a la FUNDACIÓ 
substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius es 
classifiquen com arrendaments financers i, en cas contrari, es classifiquen com 
arrendaments operatius. Tots els arrendaments de què disposa la FUNDACIÓ són 
operatius. 
 
Les quotes derivades dels arrendaments operatius, netes dels incentius rebuts, es 
reconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini de l’arrendament, 
excepte que resulti més representativa una altra base sistemàtica de repartiment per 
reflectir més adequadament el patró temporal dels beneficis de l’arrendament. 
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4.3 Actius financers i passius financers:  

 
4.7.1. Actius financers. 
 
Classificació i separació d’instruments financers 
 
Els instruments financers es classifiquen en el moment del seu reconeixement inicial 
com un actiu financer, un passiu financer o un instrument de patrimoni, de 
conformitat amb el fons econòmic de l’acord contractual i amb les definicions d’actiu 
financer, passiu financer o d’instrument de patrimoni. 
 
La valoració dels actius i passius financers es regeix per l’establert en les normes 9a 
i 10a de les normes de registre i valoració per a les entitats de dimensió mitjana i de 
dimensió reduïda, del Pla de Comptabilitat de Fundacions i Associacions subjectes a 
la legislació de la Generalitat de Catalunya.  
 
A efectes de la seva valoració, els instruments financers es classifiquen en les 
categories d’actius i passius financers mantinguts per negociar, actius i passius 
financers a valor raonable amb canvis en la compte de resultats, préstecs i partides a 
cobrar, inversions mantingudes fins al venciment, i actius financers disponibles per la 
venta. La classificació en les categories anteriors s’efectua atenent a les 
característiques del instrument i a les intencions de la Direcció en el moment del seu 
reconeixement inicial. 
 
Préstecs i partides a cobrar 
 
Els préstecs i les partides a cobrar es composen de crèdits per operacions 
comercials i crèdits per operacions no comercials amb cobraments fixes o 
determinables que no cotitzen en un mercat actiu diferent d’aquells classificats en 
altres categories d’actius financers. Aquests actius es reconeixen inicialment pel seu 
valor raonable, incloent els costos de transacció incorreguts i es valoren 
posteriorment al cost amortitzat, utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant, els actius financers que no tinguin tipus d’interès establert, l’import venci 
o s’esperi rebre en el curt termini, i l’efecte d’actualitzar no sigui significatiu, es 
valoren pel seu valor nominal. 
 
Deteriorament del valor dels actius financers 
 
Un actiu financer o grup d’actius financers està deteriorat i s’ha produït una pèrdua 
per deteriorament, si existeix evidència del deteriorament com a resultat d’un o més 
fets que han ocorregut després del reconeixement inicial de l’actiu i aquests fets 



 

Pàgina 20/35 

 
 

causants de la pèrdua tenen un impacte sobre els fluxos d’efectiu futurs estimats de 
l’actiu o grup d’actius financers, que poden ser estimats amb fiabilitat. 
 
La FUNDACIÓ segueix el criteri de registrar les oportunes correccions valoratives 
per deteriorament de préstecs i partides a cobrar i instruments de deute, quan s’ha 
produït una reducció  o retard en el flux d’efectiu estimats futurs, motivats per la 
insolvència del deutor. 
 
4.7.2. Passius financers. 
 
Passius financers 
 
Els passius financers, incloent els creditors comercials i altres comptes a pagar, que 
no es classifiquen com mantinguts per negociar o com a passius financers a valor 
raonable amb canvis en la compte de resultats, es reconeixen inicialment pel seu 
valor raonable, menys, en el seu cas, els costos de transacció que són directament 
atribuïbles a l’emissió dels mateixos. Amb posterioritat al reconeixement inicial, els 
passius classificats sota aquesta categoria es valoren a cost amortitzat utilitzant el 
mètode del tipus d’interès efectiu. 
 
No obstant, els passius financers que no tinguin un tipus d’interès establert, l’import 
venci o s’esperi rebre en el curt termini, i l’efecte d’actualitzar no sigui significatiu, es 
valoren pel seu valor nominal. 
 
Baixa i modificació de passius financers 
 
La FUNDACIÓ dóna de baixa un passiu financer o una part del mateix quan ha 
complert amb la obligació continguda en el passiu o bé està legalment dispensada 
de la responsabilitat fonamental continguda en el passiu ja sigui en virtut d’un procés 
judicial o pel creditor. 
 
 
4.4 Impostos sobre beneficis 
 
La Fundació s’acollí a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de “Règim Fiscal de les 
Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge”, en reunir 
tots els requisits exigits – especialment a l’Art. 3 – per l’esmentada Llei i el 
(Reglament) Reial Decret 1270/2003, de 10 d’octubre.  

 
En virtut, doncs, de l’aplicació de la dita Llei i del corresponent Reglament, la 
Fundació està totalment exempta de tributació per l’Impost sobre Societats, en la 
mesura que no exerceix activitats fora del seu fi social o no exemptes. 
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4.5 Ingressos i despeses 
 

La imputació d’ingressos i despeses es fa en el moment en què es produeix el 
corrent real, amb independència del moment en què es produeix el corrent monetari 
o financer que se’n deriva. Així mateix, es distingeix entre ingressos i despeses 
d’explotació i financers. 

 

Els ingressos procedents de la prestació de serveis per l’activitat de l’entitat es 
valoren pel valor raonable de la contrapartida rebuda, que és el preu acordat. 

 

Els ingressos per prestació de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció 
es pot estimar amb fiabilitat, considerant-hi el percentatge de realització del servei en 
la data de tancament de l’exercici. 

 

4.6 Provisions i contingències 
 

Les provisions es reconeixen quan la FUNDACIÓ té una obligació present, ja sigui 
legal, contractual, implícita o tàcita, com a resultat d’un fet passat; és probable que 
existeixi una sortida de recursos que incorporen beneficis econòmics futurs per 
cancel·lar tal obligació; i es pot realitzar una estimació fiable de l’import de 
l’obligació. 

 

Els imports reconeguts en el balanç de situació corresponen a la millor estimació a la 
data de tancament dels pagaments necessaris per cancel•lar l’obligació present, una 
vegada considerats els riscos i incerteses relacionats amb la provisió i, quan resulti 
significatiu, l’efecte financer produït pel descompte, sempre que es pugui determinar 
amb fiabilitat els desemborsaments que es van a efectuar en cada període. El tipus 
de descompte es determina abans d’impostos, considerant el valor temporal del 
diner, així com els riscos específics que no han estat considerats en els fluxos futurs 
relacionats amb la provisió. 

 

L’efecte financer de les provisions es reconeix com a despesa financera en la 
compte de resultats. 

 

La provisió es reverteix contra resultats quan no és probable que existeixi una sortida 
de recursos per cancel•lar la obligació. 
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No hi ha altres contingències que hagin de ser informades en aquesta memòria. 
 
4.7 Prestacions al personal 
 
Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social 
obligatòries o voluntàries reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per 
pagues extres, vacances o havers variables i les seves despeses associades.  
 
4.8 Subvencions, donacions i llegats  
 
En aquesta partida es recullen les subvencions oficials a les activitats rebudes 
d’entitats públiques, i les donacions rebudes d’entitats públiques i privades. 
 
Les subvencions, donacions i llegats es reconeixen segons el caràcter amb que han 
estat concedides: 
 

- No reintegrables 
Sempre que existeix un acord individualitzat de concessió de la subvenció, 
donació o llegat a favor de l’entitat, s’hagin complert les condicions establertes 
per a la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la recepció de la 
subvenció, donació i llegat. 
 
Es registren inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament 
imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys en 
funció de la finalitat per a la qual han estat concedides. 
 

- Reintegrables 
Quan no compleixin la definició de no reintegrables. 
Es registren com a passius fins que adquireixen la condició de no 
reintegrables. 
Un cop adquirida la condició de no reintegrable, la imputació a resultats 
s’efectua atenent a la seva finalitat. 

- Subvencions, donacions i llegats per a les activitats 
S’imputen com a ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 
 

- Subvencions, donacions i llegats de capital 
S’imputen en el compte de resultats com a ingressos de l’exercici en proporció 
a la dotació a l’amortització efectuada en aquest període per als béns que s’hi 
ha adquirit o quan es produeix la seva alienació, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en el balanç. 
 

- Subvencions, donacions i llegats rebuts per finançar despeses específiques 
S’imputen com a ingrés en el mateix exercici en què es meriten les despeses 
que estan finançant. 
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4.9 Transaccions entre parts vinculades 
 
Les transaccions entre la Fundació i altres parts amb qui tingui vinculació, són 
comptabilitzades pel preu raonable dels béns o serveis objecte de transacció. 
 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 
El següent quadre mostra tant els moviments i composició de l’Immobilitzat material 
a 31.12.12, com el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 
2011 i el seu acumulat: 

Cost d’adquisició 

Element Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo final 

Mobiliari 1.001,37 0,00 0,00 1.001,37 

Equips process.informació 23.118,15 0,00 0,00 23.118,15 

Total 24.119,52 0,00 0,00 24.119,52 

Amortitzacions 

A.A. de mobiliari 862,61 36,19 0,00 

 

898,80 
 

A.A. d'equips proc.informació 23.118,16 0,00 0,00 23.118,16 

Total 23.980,77 36,19 0,00 24.016,96 

Valor net comptable 138,75 - - 102,56 

 
Tots els elements inclosos en els equipaments de processament de la informació, 
estan totalment amortitzats. 
 
Durant l’exercici no s’han reconegut ni revertit correccions valoratives per 
deterioració significatives per a cap immobilitzat material individual. 
 
El següent quadre mostra tant els moviments i composició de l’Immobilitzat material 
a 31.12.11, com el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 
2011 i el seu acumulat: 
 

Element Saldo Inicial Entrades Traspassos Sortides Saldo final 

Mobiliari 1.001,37 0,00 0,00 0,00 1.001,37 

Equips process.informació 23.118,15 0,00 0,00 0,00 23.118,15 

Total 24.119,52 0,00 0,00 0,00 24.119,52 

Amortitzacions 

A.A. de mobiliari 821,65 40,96 0,00 0,00 862,61 

A.A. d'equips proc.informació 23.118,16 0,00 0,00 0,00 23.118,16 

Total 23.939,81 40,96 0,00 0,00 23.980,77 

Valor net comptable 179,71 - - - 138,75 
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6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA 
SIMILAR 

 
Durant l’exercici 2010 es va procedir a valorar en 9.600 euros anuals l’úsdefruit del 
local de la Fundació, ubicat a l’edifici de la Universitat de Barcelona de Sants. La 
Fundació no realitza cap pagament en concepte d’arrendament d’aquest local però, 
en tant que és una aportació de la Universitat de Barcelona a la Fundació, s’ha 
consignat com a despesa d’arrendament per al valor estimat de mercat i, al mateix 
temps, s’ha consignat com a subvenció de la Universitat de Barcelona pel mateix 
valor, 9.600 euros, de manera que les anotacions corresponents no tenen influència 
en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici de la Fundació. Durant el 2012, la 
valoració de l’esmentat usdefruit ha continuat en 9.600 euros mensuals. 
 
 

7. ACTIUS FINANCERS 
 
El valor en llibres de cadascuna de les categories d’actius financers establertes en la 
norma de registre i valoració novena del PGC, excepte les inversions en el patrimoni 
d'empreses del grup, multigrup i associades és el següent: 
 

                                Classes 

Categories Ex.2012 Ex.2011

Actius financers a cost amortitzat

- Fiances i dipòsits 3.244,86 5.324,86

- Dipòsits a termini - -

- Partides a cobrar 151.446,26 58.464,57

- Efectiu i altres act.líquids equivalents 249.656,08 391.581,24

Actius financers mantinguts per negociar - -

Actius financers a cost - -

Total 404.347,20 455.370,67

Actius Financers a Curt Termini

Crèdits  /  Derivats  /  Altres

 
 
L’Entitat té dipòsits constituïts a curt termini (epígraf B.IV.4 de l’Actiu), per valor de 
3.244,86 euros al 31 de desembre de 2012, que corresponen a :  
 

- Dipòsit de 3.244,86 €, garantia per retenció del preu per facturació dels treballs 
corresponents a contractes amb l’Ajuntament de Barcelona. 

 
El detall de les partides a cobrar a curt termini (amb les dades comparatives de l’any 
anterior) és el següent: 
 
 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PGC
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  31/12/2012 31/12/2011 

Deutors, entitats vinculades 11.857,00 0,00 

Deutors 12.104,40 11.586,71 

Personal 1.269,00 354,00 

Altres crèdits amb Admin.Públiques 126.215,86 46.523,86 

Total 151.446,26 58.464,57 

 
Altres informacions: 
 

- L’Entitat no té compromisos ferms de compra significatius d'actius financers ni 
de venda. 

- L’Entitat no afronta litigis ni embargaments que afectin de manera significativa 
els actius financers. 

 
8. PASSIUS FINANCERS 

 
El valor en llibres de cadascuna de les categories de passius financers establertes 
en la norma de registre i valoració desena del PGC és el següent: 
 

Classes          

Categories Ex.2012 Ex.2011 Ex.2012 Ex.2011

Passius financers a cost amortitzat - - 229.389,16 270.991,50

Passius financers mantinguts per negociar - - -

Total 0,00 0,00 229.389,16 270.991,50

Passius F. a curt termini

Deutes amb entitats de 

crèdit
Derivats/Altres

 
 
El detall dels passius financers a curt termini, corresponent a “Derivats/Altres” és el 
següent (amb les dades comparatives del 2011): 
 
  31/12/2012 31/12/2011 

Altres passius financers (*) 187.187,00 217.823,00 

Proveïdors 13.967,09 13.849,98 

Creditors per prestacions de serveis 2.978,60 4.133,10 

Personal (remuneracions pendents de pagament) 6.816,14 7.576,37 

Altres deutes amb les Administracions Públiques 18.440,33 27.609,05 

Total 229.389,16 270.991,50 
(*) Es correspon, en la seva totalitat, als passius per subvencions reintegrables pendents de justificar  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=PGC
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Altres informacions: 
 

- L'Entitat no té disposades línies de descompte. 
- L’Entitat no té pòlisses de crèdit concedides a 31-12-12 ni a 31-12-11. 
- L’Entitat no té deutes amb garantia real. 

 
8.1 Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. Disposició 
addicional tercera. “Deure d’informació” de la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 

 
En relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions 
comercials, la Fundació n’informa d’acord amb la disposició addicional tercera de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials i ho fa en la manera que estableix la Resolució de 29 de desembre de 
2010, de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.  
 

 
Pagaments fets i pendents 

de pag. en data de 
tancament del balanç 

Pagaments fets i 
pendents de pag. en 

data de tancament del 

balanç 

 2012 2011 

 Import %  Import %  

Dins el termini màxim legal (Per al 2011: 85 dies) 127.158,09 100% 159.570,73 100% 

Resta 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 

Total pagaments de l'exercici 127.158,09 100 159.570,73 100 
Ajornaments que a la data de tancament són superiors al 
termini màxim legal 0,00 0% 0,00 0% 

 
 

9. FONS PROPIS 

 
Els fons propis de l’Entitat està format pel fons dotacional, una reserva voluntària 
inclosa en el romanent i per la resta d’excedents positius i negatius procedents 
d’exercicis anteriors. 
 
El resultat obtingut en el present exercici ha estat de -9.457,32 euros (pèrdues). 
 

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS  

 
No hi ha subvencions, donacions i llegats amb caràcter de capital.  
 
Les subvencions i donacions rebudes per a la realització de les activitats de la 
Fundació són imputades en la mesura que es realitza l’activitat que financen. La part 
no consumida i que suposarà una despesa futura, s’imputa en el passiu mentre es 
consideri que manté el caràcter de reintegrable i serà traspassada al resultat de 
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l’exercici que correspongui segons el grau de realització de l’activitat. 
 
A continuació es detallen les subvencions a les activitats, rebudes durant l’exercici, 
així com el saldo pendent d’imputar a resultats, segons el grau de realització de 
l’activitat que subvencionen: 
 
 

 

Saldo 
inicial 

Import 
atorgat 

durant l'any 

Imputació 
a resultat 

Subvencions 
reintegrades 

Saldo final 

Universitat de Barcelona 0,00 68.600,00 15.600,00 0,00 53.000,00 

Diputació de Barcelona 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cooperació i Solidaritat - Aj. de Barcelona 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00 0,00 

Generalitat -ACCD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat - Conveni 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 

Ajuntament de Sant Just Desvern - Conveni 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 

Agencia Española de Cooperación Internacional 217.823,00 0,00 157.085,00 2.501,00 58.237,00 

Unió Europea- ACEA  0,00 75.950,00 0,00 0,00 75.950,00 

Total 217.823,00 224.550,00 252.685,00 2.501,00 187.187,00 

 
Cal esmentar que l’import del saldo inicial corresponent a l’Agencia Española de 
Cooperación Internacional, ha estat reexpressat segons els ajustaments per 
correccions amb efectes al patrimoni net per operacions amb origen l’any 2011, com 
ha estat comentat en la Nota 2.7. 
 
La mateixa informació per a l’any anterior, amb les dades reexpressades és la 
següent: 
 

 
Saldo inicial 

Import 
atorgat 

durant l'any 

Imputació a 
resultat 

Saldo final 

Universitat de Barcelona 0,00 67.893,93 67.893,93 0,00 

Diputació de Barcelona 14.370,50 0,00 14.370,50 0,00 

Cooperació i Solidaritat - Aj. de Barcelona 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 

Generalitat -ACCD 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat - Conveni 0,00 22.000,00 22.000,00 0,00 

Ajuntament de Sant Just Desvern - Conveni 0,00 5.700,00 5.700,00 0,00 

Agencia Española de Cooperación Internacional 193.403,39 177.165,52 152.745,91 217.823,00 

Total 262.773,89 297.759,45 342.710,34 217.823,00 
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11. SITUACIÓ FISCAL 
 

11.1 Impost sobre Beneficis 
 
Segons s’ha exposat a la NOTA 4.9, la Fundació s’acollí a la Llei 49/2002 i, en no 
haver realitzat altres activitats no incloses en la seva finalitat fundacional, gaudeix del 
Règim Fiscal especial establert per l’esmentada llei i, en conseqüència, no tributa per 
l’Impost sobre Societats. 
 
11.2 Altres Tributs 

 
La Fundació està exempta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i l’Impost sobre 
Béns Immobles, de conformitat amb el Règim Fiscal especial regulat a la Llei 49/2002. 
 
Com ja s’ha comentat en la Nota 1, la FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB té el 
reconeixement d’entitat de caràcter social, previst a l’art. 20.3 de la Llei 37/92, de 28 
de desembre i per això, gaudeix de l’exempció de l’Impost sobre el Valor Afegit en la 
prestació dels serveis previstos en l’article 20.1.8 de l’esmentada Llei. 
 
D’acord amb la legislació vigent, les declaracions d’impostos no poden considerar-se 
definitives fins que hagin estat objecte d’inspecció per les autoritats fiscals o hagin 
sobrepassat un termini de prescripció de quatre anys. L’Entitat considera que ha 
practicat adequadament les liquidacions de tots els impostos i no espera que, en el 
cas d’una eventual inspecció per part de les autoritats tributàries, puguin posar-se de 
manifest passius addicionals d’aquesta naturalesa que afectin aquests comptes 
anuals en el seu conjunt. 
 
Per tant, la Direcció de la Fundació estima que no existeixen contingències 
d’impostos significatius que poguessin derivar-se de la revisió dels anys no prescrits. 
 
 

12. INGRESSOS I DESPESES 

 
No hi ha despeses d’administració del patrimoni de la Fundació, ni partides 
corresponents a ajuts monetaris derivats del compliment de les finalitats de la 
mateixa. 
 
Tampoc no hi ha hagut despeses incloses en la partida 2 del compte de resultats 
“Ajuts concedits i altres despeses”. 
La partida 7 del compte de resultats “Despeses de personal” (amb el comparatiu del 
2011) es desglossa de la manera següent: 
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Descripció Import a 31/12/12 Import a 31/12/11 

Sous i salaris 230.258,90 251.066,31 

Seguretat Social a càrrec de l'entitat 69.427,26 71.194,56 

Total Despeses de personal 299.686,16 322.260,87 

 
L’import obtingut com a ingressos d’explotació ha estat de 412.991,09 euros (al 2011 
va ser de 508.812,76 euros) que inclou els ingressos per prestacions de serveis i les 
subvencions per a les activitats tant oficials com no oficials de l’exercici i les 
procedents d’altres anys, incorporades en aquest exercici. 
 

13. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
A 31 de desembre de 2012 i 2011 l’Entitat no ha realitzat cap provisió a llarg termini i 
no té compromeses garanties amb tercers, ni altres passius de contingència 
coneguda. 
 
 

14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A 
FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 
El fons dotacional té un valor de 12.621,25 € i està destinat a l’acompliment de les 
finalitats fundacionals. 

Els excedents que s’obtenen són destinats totalment a l’activitat fundacional. La 
Fundació manté el compromís de destinar a la realització de les seves finalitats 
almenys el 70 % de les rendes i ingressos nets obtinguts, d’acord amb l’article 3.2 de 
la Llei 49/2002 i amb l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril del llibre tercer del 
Codi Civil de Catalunya, en el termini legalment establert i, la resta, a incrementar la 
dotació patrimonial o les reserves. 
 
L’aplicació dels ingressos, durant l’exercici, ha estat la següent: 
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Total ingressos 412.991,09  

- Despeses necessàries (no pròpies 

de l'activitat fundacional) 551,99  

Tributs 515,8  

Pèrdues i deterioraments activitats 0  

Amortitzacions 36,19  

Despeses financeres 0  

Renda obtinguda 412.439,10  

70% Rendes a aplicar 288.707,37  

- Despeses fundacionals 428.284,86  

Aprovisionaments 0  

Desp.personal 299.686,16  

Serveis exteriors 128.598,70  

Inversions fundacionals 0 % 

Total rendes aplicades 428.284,86 103,84% 

Dèficit d'aplicació    

Excedent d'aplicació 139.577,49  

 

L’any anterior l’aplicació va ser: 

Total ingressos 508.812,76  

- Despeses necessàries (no pròpies 

de l'activitat fundacional) 3.003,53  

Tributs 212,57  

Pèrdues i deterioraments activitats 2.750,00  

Amortitzacions 40,96  

Despeses financeres 0  

Renda obtinguda 505.809,23  

70% Rendes a aplicar 354.066,46  

- Despeses fundacionals 483.693,44  

Aprovisionaments 0  

Desp.personal 322.260,87  

Serveis exteriors 161.432,57  

Inversions fundacionals 0 % 

Total rendes aplicades 483.693,44 95,63% 

Dèficit d'aplicació    

Excedent d'aplicació 129.626,98  
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15. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT  
 
Posteriorment al tancament no ha succeït cap fet significatiu que pugui alterar la 
imatge fidel de l’Entitat reflectida en aquests Comptes Anuals. 
 
Per tot això, la informació subministrada als presents comptes anuals reflecteix 
suficientment la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats. 
 
 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 

16.1 Operacions 
 

Com ja s’ha comentat en la NOTA 1, la Fundació Solidaritat UB va ser fundada per 
voluntat de la Universitat de Barcelona i la Fundació Món-3 i, a més a més, la 
Fundació Món-3, té representació al Patronat de la Fundació Solidaritat UB 
mitjançant 2 vocals. 
 
La seu social de la Fundació es troba en un local cedit a títol gratuït per la Universitat 
de Barcelona i que, tal com s’especifica en la nota 9, s’ha valorat en 9.600 euros per 
als exercicis 2012 i 2011. 
 
El detall de les operacions entre FSUB i les dues entitats és el següent: 
 
  31/12/2012 31/12/2011 

Ingressos per Conveni ICE - Universitat de Barcelona 6.000,00 6.000,00 

Ingressos per valorització del local cedit per la UB 9.600,00 9.600,00 

Ingressos per traspàs de les aportacions dels estudiants en la matrícula - UB 0,00 13.827,14 

Ingressos per Subvenció directa - Universitat de Barcelona 53.000,00 38.466,79 

Despeses per arrendament del local cedit per la UB 9.600,00 9.600,00 

Despeses per utilització servei telèfon - Universitat de Barcelona 1.326,90 1.744,47 

Despeses per recepció de serveis d’avaluació de la Fundació Món-3 0,00 445,91 

 
16.2 Retribucions als membres de l’òrgan de govern 
 

Els patrons no han percebut cap retribució per l’exercici del seu càrrec. 

Tampoc s’ha produït cap altra retribució per cap altre concepte a cap membre de 
l’òrgan de govern.  

No hi ha cap tipus de benefici social així com tampoc no hi ha, a 31.12.12, bestretes 
ni crèdits concedits als membres de l’òrgan de govern ni al personal d'alta direcció. 

La retribució total de la direcció, a l’exercici 2012, en concepte de remuneració ha 
estat de 39.000,00 euros anuals. La del 2011 va ser de 42.000,00 euros anuals. 
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17. ALTRA INFORMACIÓ 
 

17.1 Nombre mitjà de persones ocupades 
 

El nombre mitjà de persones ocupades durant l’exercici, ha estat de 9,13, mentre 
que l’any anterior, la mitjana va ser de 9,43 persones. 
 
A final de l’exercici, les persones ocupades, distribuïdes per categories i gènere, han 
estat les següents: 
 

 2012 2011 

Categories Homes Dones Total Homes Dones Total 

Direcció 1   1 1 0 1 

Coordinació projectes 0 1 1 0 1 1 

Suport administratiu 0 1 1 0 2 2 

Personal tècnic 0 8 8 1 6 7 

  1 10 11 2 9 11 

 
La Fundació Solidaritat UB, en exercici de la política de la UB d’afavorir l’equitat 
home/dona, té en compte les següents premises en la seva política de personal: 
 
- portar a terme una política de discriminació positiva en favor de la dona pel que fa a 
l’accés als llocs de responsabilitat i direcció de l’entitat. 
 
- portar a terme una política activa de recolzament, suport i flexibilitat pel que fa a la 
conciliació de la vida familiar i laboral, especialment en els casos de baixes per 
natalitat, persones amb infants i gent gran, etc. 
 
- garantir la igualtat en el desenvolupament de les responsabilitats laborals facilitant 
ajuts i compensacions a les persones que, per tal de realitzar desplaçaments fora del 
lloc de residència habitual, participació en activitats fora de l’horari laboral, etc., hagin 
de suportar despeses addicionals en relació a l’atenció a familiars al seu càrrec 
(infants, gent gran, persones amb discapacitats). 
 
17.2 Canvis en l’òrgan de Govern 
 

Durant l’exercici 2012 la composició del Patronat ha estat la següent: 
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Noms Cognoms Càrrec 

Dídac Ramírez Sarrió President 

Carles Carreras Verdaguer Vicepresident 

Marta Segarra Beitia Secretària 

Gemma Fonrodona Baldajos Vocal 

Manel Viladevall Solé Vocal 

Josep Antoni Plana Castellvi Vocal 

Núria Casamitjana Badia Vocal 

David Bondia Garcia Vocal 

Javier Martínez Peinado Vocal 

Irene Maestro Yarza Vocal 

 

 

17.3 Relacions amb el Protectorat de Fundacions 
 
A finals de l’exercici 2012 la Fundació va modificar els seus estatuts, per a la seva 
adaptació d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre tercer 
del Codi civil de Catalunya i a la Llei 7/2012, del 15 de juny, de modificació del llibre 
tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
La comunicació de modificació d’estatuts al Protectorat està previst fer-la durant el 
2013. 
 
Durant l’exercici 2012 no s’han dut a terme altres activitats que requereixin 
autorització del Protectorat per a la seva realització ni comunicació al Protectorat per 
a la realització de les mateixes ni l’emissió i presentació de cap declaració 
responsable per part del Patronat. 
 
18. INFORME D’INVERSIONS TEMPORALS. 

 
La Fundació és coneixedora de l’Acord de 20 de novembre de 2003 del Consell de la 
Comissió Nacional del Mercat de Valors pel qual s’aprova el Codi de conducta de les 
entitats sense afany de lucre per a la realització d’inversions temporals publicat al 
B.O.E. de 8 de gener de 2004.  
 
A efectes d’aquest codi de conducta, es consideren valors mobiliaris i instruments 
financers els compresos en l’article 2 de la Llei del Mercat de Valors i les 
participacions en institucions d’inversió col·lectiva. 
 
La Fundació, a l’hora de seleccionar la realització d’inversions temporals, valora en 
tots els casos la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat que ofereixen les diverses 
alternatives d’inversió, tenint cura que hi hagi equilibri entre aquests tres principis, 
segons les condicions de mercat existents en el moment de la contractació. 
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Durant l’exercici de 2012, la Fundació no ha realitzat cap tipus d’inversió financera 
temporal. 
 
 
19. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 
La totalitat dels ingressos prové de la realització de les activitats pròpies de la Fundació, 
comentades en la nota 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona, __ de ________ de 2013 
 
FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 
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