




 

 
 

COMPTES ANUALSCOMPTES ANUALSCOMPTES ANUALSCOMPTES ANUALS ABREUJATS ABREUJATS ABREUJATS ABREUJATS    

    
DE LA 

FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 
    

DE DE DE DE llll’1/01/1/01/1/01/1/01/2020202011115555    alalalal 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/2020202011115555



 

Pàgina 2/35 

ÍNDEX 
 

BALANÇ ABREUJAT.................................... ..........................................................................................4 

COMPTE DE ............................................................................................................................................7 

RESULTATS ABREUJATS................................ .....................................................................................7 

ESTAT DE CANVIS .................................... .............................................................................................9 

EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT....................... ..............................................................................9 

MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA........................ .......................................................................11 

1-. NATURALESA I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ.......... ..................................................................12 

1.1 Dades registrals, formals i finalitat fundacional ....................................................................12 

1.2 Activitat de la Fundació.........................................................................................................12 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS . ...............................17 

2.1 Imatge fidel............................................................................................................................17 

2.2 Principis comptables .............................................................................................................17 

2.3 Comparació de la informació ................................................................................................17 

2.4 Agrupació de partides ...........................................................................................................17 

2.5 Elements recollits en diverses partides ................................................................................17 

2.6 Canvis en criteris comptables ...............................................................................................18 

2.7 Correcció d’errors..................................................................................................................18 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS............................. .....................................................................18 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ ..................... ...........................................................18 

4.1 Immobilitzat material .............................................................................................................18 

4.2 Arrendaments:.......................................................................................................................19 

4.3 Actius financers i passius financers: .....................................................................................19 

4.4 Impostos sobre beneficis ......................................................................................................21 

4.5 Ingressos i despeses ............................................................................................................21 

4.6 Provisions i contingències.....................................................................................................21 

4.7 Prestacions al personal.........................................................................................................22 

4.8 Subvencions, donacions i llegats..........................................................................................22 

4.9 Transaccions entre parts vinculades ....................................................................................23 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL.............................. .......................................................................23 

6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMI LAR .........................24  

7. ACTIUS FINANCERS ................................... ............................................................................24 

8. PASSIUS FINANCERS.................................. ...........................................................................26 

8.1 Informació sobre els ajornaments de pagament a proveïdors. ...................................26  

9. FONS PROPIS..........................................................................................................................27 



 

Pàgina 3/35 

10. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS ................... .........................................................27 

11. SITUACIÓ FISCAL .................................... ...............................................................................28 

11.1 Impost sobre Beneficis..........................................................................................................28 

11.2 Altres Tributs .........................................................................................................................29 

12. INGRESSOS I DESPESES.......................................................................................................29 

13. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES...........................................................................................30 

14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A F INALITATS 
ESTATUTÀRIES....................................... .............................................................................................30 

15. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT....................... ............................................................30 

16. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES .................... .......................................................31 

16.1 Operacions............................................................................................................................31 

16.2 Retribucions als membres de l’òrgan de govern ..................................................................31 

17. ALTRA INFORMACIÓ ................................... ...........................................................................32 

17.1 Nombre mitjà de persones ocupades ...................................................................................32 

17.2 Canvis en l’òrgan de Govern ................................................................................................32 

17.3 Relacions amb el Protectorat de Fundacions .......................................................................33 

18. INFORME D’INVERSIONS TEMPORALS. .................... ..........................................................33 

19. INFORMACIÓ SEGMENTADA.............................. ...................................................................34 

 

 



 

Pàgina 4/35 

    

    

    

    

    

    

BALANÇ BALANÇ BALANÇ BALANÇ ABREUJATABREUJATABREUJATABREUJAT    
 

    

A 31/12/A 31/12/A 31/12/A 31/12/2020202011115555    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pàgina 5/35 

BALANÇ ABREUJAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB

NÚM.DELS 
COMPTES

ACTIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI 2015 EXERCICI 2014

A) ACTIU NO CORRENT 988,39 988,39

II. Immobilitzat material (5) 0,00 0,00
215,216,(2815),(2816),   

(2915),(2916) 3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 0,00 0,00

VI. Inversions financeres a llarg termini (7) 988,39 988,39
255,258,26 4. Altres actius financers 988,39 988,39

B) ACTIU CORRENT 538.055,76 550.136,18
30,31,32,33,34,35,36,   

(39),407 I. Existències 260,00 0,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activit ats i altres 
comptes a cobrar

(7) 403.118,65 308.247,53

440,441,442,(447) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 77.398,73 67.702,23
445,446,449,(490) 4. Altres deutors 1.540,69 9.681,84

460,464,544 5. Personal 0,00 424,20
4700,4707,4708,471,472,47

3 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 324.179,23 230.439,26

IV. Inversions financeres a curt termini (7) 8.729,56 11.255,58
5355,545,548,551,5525,  

554,5590,565,566 4. Altres actius financers 8.729,56 11.255,58

480,567 V. Periodificacions a curt termini -880,71 7.803,00

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents (7) 126.828,26 222.830,07
570,572,574 1. Tresoreria 126.828,26 222.830,07

TOTAL ACTIU (A+B) 539.044,15 551.124,57
Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç abreujat.  
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NÚM.DELS 
COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE 

LA MEMÒRIA
EXERCICI 2015 EXERCICI 2014

A) PATRIMONI NET 191.218,02 194.521,45
A-1) Fons Propis (9) 191.218,02 194.521,45

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

III. Excedents d'exercicis anteriors 181.900,20 178.282,81
120 1. Romanent 196.354,16 192.736,77
121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -14.453,96 -14.453,96

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -3.303,43 3.617,39

B) PASSIU NO CORRENT 19.120,71 8.130,00

II. Deutes a llarg termini (8) 19.120,71 8.130,00
1615,1635,171,172,173,  

175,176,180,185,189 3. Altres deutes a llarg termini 19.120,71 8.130,00

C) PASSIU CORRENT 328.705,42 348.473,12

II. Deutes a curt termini (8) 218.037,22 211.832,51
5105,520,527 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 10,28

5115,5135,5145,524,522,523,525,52
8,551,554,   

5525,555,5565,5566,560,561,569
3. Altres deutes a curt termini 218.037,22 211.822,23

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pag ar (8) 103.744,20 136.640,61
400,401,403,404,405,   

(406) 1. Proveïdors 19.965,20 39.135,65

410 2. Creditors varis 27.569,43 28.580,08
465,466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 8.239,82 6.430,22

475,476,477
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions 
Públiques

47.969,75 53.772,66

448 5. Acomptes d'usuaris 0,00 8.722,00

485,568 V. Periodificacions a curt termini 6.924,00 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 539.044,15 551.124,57
Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest balanç abreujat.  
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(Deure) Haver (Deure) Haver

NÚM.DELS 
COMPTES

NOTES DE 
LA MEMÒRIA

EXERCICI 
2015

EXERCICI 
2014

1. Ingressos per les activitats (12) 781.154,15 736.328,06
700,705,(706),   (708),(709) a) Vendes i prestacions de serveis 173.526,75 193.139,98

724 d) Subvencions oficials a les activitats 435.157,75 524.829,16
728 e) Donacions i altres ingressos per activitats 172.469,65 18.637,00

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 -278,08

2. Ajuts concedits i altres despeses -29.614,00 -25.402,00
(650),(651),(652),729 a) Ajuts concedits -29.614,00 -25.402,00

6. Altres ingressos de les activitats (12) 130.389,71 34.770,35
752 a) Ingressos per arrendaments 130.389,71 34.770,35

(64) 7. Despeses de personal (12) -384.585,51 -346.866,31

8. Altres despeses d'explotació -503.389,12 -406.100,77
a) Serveis exteriors -496.143,30 -405.794,00

(621) a2) Arrendaments i cànons -6.050,00 -9.600,00
(622) a3) Reparacions i conservació -4.692,53 -15.587,36
(623) a4) Serveis professionals independents -111.304,01 -163.498,77
(626) a7) Serveis bancaris -631,53 -552,16
(628) a9)Subministraments -29.863,20 -25.038,10
(629) a10) Altres serveis -343.602,03 -191.517,61

(631),(634),636,639 b) Tributs -948,50 -306,77
(655),(694),(695),   

794,7954
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 
activitats

-6.297,32 0,00

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat (5) 0,00 -66,38

(678),778 13. Altres resultats (12) 2.741,34 10.954,44

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+1 2+13) -3.303,43 3.617,39

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) -3.303,43 3.617,39
(6300)*,6301*,(633),638 19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III +19) -3.303,43 3.617,39
Les notes de la memòria adjunta formen part integrant d'aquest compte de resultats abreujat.     
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Total

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2013 12.621,25 157.956,35 20.326,46 190.904,06
I. Ajustaments per canvis de criteri 2012 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustaments per errors 2012  i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2014 12.621,25 157.956,35 20.326,46 190.904,06
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 3.617,39 3.617,39
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 20.326,46 -20.326,46 0,00
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2014 12.621,25 178.282,81 3.617,39 194.521,45
I. Ajustaments per canvis de criteri 2013 0,00 0,00 0,00 0,00
II. Ajustaments per errors 2013 0,00 0,00 0,00
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2015 12.621,25 178.282,81 3.617,39 194.521,45
I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 -3.303,43 -3.303,43
II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00
IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 3.617,39 -3.617,39 0,00
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2015 12.621,25 181.900,20 -3.303,43 191.218,02

EXERCICI 2015
Fons Excedents exercicis 

anteriors
Excedent de 

l'exercici
TOTAL

ESTAT DE CANVIS ABREUJAT EN EL PATRIMONI NET DE LA FUNDACIÓ  PRIVADA SOLIDARITAT UB
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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 domicili 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. 

 

 
1.2 Activitat de la Fundació  
 
Durant el 2015, 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. 

La Fundació Solidaritat UB centra el seu treball en l’acció social, la cooperació per al 
desenvolupament, la promoció dels drets humans i la cultura de la pau, i el voluntariat. Presta serveis 
d’assessorament i avaluació, engega projectes propis i col·labora amb projectes d’altres institucions i 
organitzacions, que impliquen la mobilització de membres de la comunitat universitària. 
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 En els darrers anys la Fundació Solidaritat UB ha anat accentuant el pes dels projectes d’intervenció 
social en el seu programa d’activitats, sense deixar, però, de treballar en l’àmbit de la cooperació al 
desenvolupament. També s’han de destacar els programes dedicats a l’Educació per la Ciutadania 
Global i els Drets Humans i a la Memòria Democràtica. En l’àmbit de l’acció social, s’han dut a terme 
iniciatives que van des de la col·laboració amb la Fundació Formació i Treball per a la posada en 
marxa d’un punt del programa “Labora” per a la inserció laboral per a joves a Torre Baró, fins a la 
posada en marxa de projectes d’horts socials i urbans en diverses poblacions de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, com Sant Feliu de Llobregat o Santa Coloma de Gramenet. També s’han establert 
col·laboracions amb entitats per a la inserció social i laboral de persones pertanyents a col·lectius en 
risc d’exclusió o en situació d’especials dificultats, com les que es porten a terme amb l’associació “el 
Torrent”, de Nou Barris, a Barcelona, o l’associació “La Rotllana”, a Badalona, o l’empresa 
Specialisterne. En l’àmbit internacional, s’han finalitzat o s’estan duent a terme projectes sobre la 
gestió de l’aigua al Vietnam, la millora de la governabilitat local i la participació ciutadana al Marroc, el 
desenvolupament rural i la construcció de la pau a Colòmbia, i la posada en marxa de programes de 
postgrau conjunts amb universitats senegaleses i mauritanes. En l’àmbit de l’Educació per la 
Ciutadania Global i els Drets Humans s’ha convocat amb l’Institut de Ciències de l’Educació, arribant 
a la XIª Edició, el Premi per a treballs de recerca de batxillerat sobre temes de pau, i, mitjançant els 
actes aplegats sota la denominació de Tardor Solidària, s’ha, organitzat activitats a tots els centres 
per tal de sensibilitzar la comunitat universitària respecte als temes que constitueixen l’objectiu de la 
seva activitat.  

Finalment, s’ha posat en marxa l’Observatori Europeu de Memòries, un projecte finançat per la 
Comissió Europea, que pretén bastir una xarxa d’entitats memorials i institucions acadèmiques de tots 
els països de la Unió Europea dedicades a la preservació i valorització de la memòria de les 
violacions dels Drets Humans a Europa i les lluites per la democràcia i la llibertat que s’han viscut al 
continent els darrers cent anys. 
 

Projectes d’acció social al propi país  

1. Programa d’agricultura urbana i horts socials a l’Àrea Metropolitana de Barcelona 

Es tracta d’un programa que pretén posar en marxa cultius d’horta adreçats a persones en risc 
d’exclusió social a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. La primera experiència s’ha posat en marxa 
enguany en el municipi de Sant Feliu de Llobregat, amb una seixantena d’usuaris. També ha finalitat 
la formació dels usuaris dels horts que s’han posat en marxa a Santa Coloma de Gramenet. 

2. Programa Paula d’Educació per a la Pau 

El programa 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. PAULA es 
materialitza en un espai web adreçat al professorat, que proporciona recursos didàctics multimèdia, 
en línia i flexibles, que l’agent educatiu pot modelar segons els seus interessos, necessitats i 
demandes. A més, incorpora eines per a la comunicació entre aquests agents educatius. Enguany 
s’ha produït l’exposició sobre treballs de batxillerat de recerca sobre temes de pau i Drets Humans, 
assessorats per estudiants de grau i master de la UB. Aquesta exposició està itinerant per diferents 
municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona. 
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3. Gestió d’habitatges socials objecte de cessió pe r part de l’ajuntament de Barcelona a la UB 

Enguany s’ha posat en marxa el projecte d’habitatges de lloguer social i intervenció socio-educativa 
als barris de la zona Nord del districte de Nou Barris de Barcelona. L’edifici de 32 habitatges de la 
plaça Eucaliptus que l’Ajuntament de Barcelona va cedir a la UB i que gestiona la Fundació Solidaritat 
UB està ocupat gairebé al 100%, amb persones de la comunitat universitària de la UB en règim de 
lloguer social. 

Pel que fa als locals disponibles als baixos del bloc, un d'ells acollirà dos equips dentals de la Clínica 
Odontològica de la Fundació Josep Finestres de la UB, per a pacients derivats de Serveis Socials. 
L’altre està ja ocupat per la Fundació Solidaritat UB, i s’hi porten a terme activitats formatives i socials 
adreçades a entitats, col·lectius i persones en general del barri, amb la finalitat de dinamitzar-ne la 
vida cultural i associativa. Aquestes activitats s'organitzaran comptant amb el teixit associatiu i ciutadà 
del barri, tenint en compte les seves prioritats i les seves necessitats.  
En concret, s’han signat dos convenis amb l’associació “El Torrent”, que implementa plans 
d’intervenció comunitària, i amb la Fundació Formació i Treball, que ha ubicat en el local de Solidaritat 
UB un punt focal del programa “Labora” per a la inserció laboral de joves. 
 
 
4.Programa de suport i ajuda a persones refugiades 
 
Conjunt d’actuacions destinades a donar suport als estudiants i refugiats sirians que arribin a 
Catalunya fugint del conflicte al seu país. 
 
 
5.Positivitzant la Interculturalitat entre joves de s d’una perpectiva integral a l’Eix del Besòs – 
Barcelonès Nord. 
     
Treballar la interculturalitat com a quelcom de positiu respecte la convivència i el desenvolupament 
local en un territori molt determinat, amb una forta personalitat i amb un seguit de característiques que 
el cohesionen: l'anomenat eix del Besòs i el Barcelonès Nord. 
Dur a terme un treball sobre la interculturalitat entre els joves i adreçat als joves que representi un 
canvi innovador respecte al tractament tradicional d'aquestes temàtiques, tot passant d'un 
plantejament merament deciaratiu o expositiu a un de més sensitiu i vivencia¡, i integral pel fet 
d'intentar abastar la majoria d'entorns on es forma i educa la mentalitat del jove. Així doncs, s'han 
identificat quatre àmbits principais d'actuació (inserció en el món laboral, esport, àmbit educatiu i 
carrer). 
 

6.Tardor Solidària a la UB 

Com cada any s’han dut a terme un conjunt d’activitats desenvolupades a tots els centres de la 
Universitat de Barcelona (exposicions, xerrades, projeccions, conferències…) que tenen per objecte 
sensibilitzar tota la comunitat universitària i al públic en general envers els drets humans, les 
situacions d’injustícia social, projectes de voluntariat. 
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7.Serveis d’assistència tècnica en l’àmbit de la coop eració, l’educació per la pau i l’acció social 
a administracions públiques  

Es tracta d’assessorar a diferents administracions publiques en l'àmbit de la cooperació per al 
desenvolupament i sobre accions de sensibilització: avaluació i seguiment de projectes, identificació i 
formulació de projectes, elaboració d’estudis sobre intervencions en matèria de cooperació de les 
entitats públiques, assessorament en l’organització de cursos i altres activitats de sensibilització… 
Enguany s’està executant, entre d’altres, un encàrrec de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament per al seguiment de projectes de convocatòries d’anys anteriors. 

 

Promoció i Defensa dels Dreta Humans, la Cultura de  Pau i la Memòria Històrica  

1. Observatori de Conflictes i Drets Humans 

L’Observatori és 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.  
 

2.  Projecte de creació d’un ”Observatori Europeu d e Memòries” 

És tracta d’un projecte que pretén bastir una xarxa d’entitats memorials i institucions acadèmiques de 
tots els països de la Unió Europea dedicades a la preservació i valorització de la memòria de les 
violacions dels Drets Humans a Europa i les lluites per la democràcia i la llibertat que s’han viscut al 
continent els darrers cent anys. Actualment, formen part de l’Observatori 23 institucions.  

Enguany s’ha treballat especialment en la commemoració del XXè aniversari de la massacre de 
Srebrenica, a Bòsnia, amb l’organització d’una exposició al Born Centre Cultural, a Barcelona, i al 
Museu Nacional d’Història, de Sarajevo, i l’organització d’un acte de lectura popular dels noms de 
cadascuna de les més de 8.000 persones que hi van ser assassinades, per tal de retre’ls homenatge. 

 

Projectes de cooperació pel desenvolupament duts a terme a altres països  

1- Formació en Drets Humans i Resistència No Violen ta a Israel y els Territoris Palestins   
    Ocupats 

         L’objectiu del projecte és promoure la formació i sensibilització sobre DDHH , democràcia i 
         resolució de conflictes en el TOP, Israel i Espanya a través de cursos impartits en centres 
         d’educació superior israelís i palestins 

         En el marc d’aquest projecte s’ha organitzat el curs on line: “Introduction to Human Rights and 
         International Humanitarian Law from a practical and human point of view. 
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2- Formació en Polítiques públiques de família i de  promoció econòmica, en àmbits 
    municipals, amb el Conseil Régional de l’Orient al, al Marroc 

 L’objectiu del curs és formar responsables polítics, tècnics municipals i dirigents d’entitats de la 
 societat civil de la Regió de l’Oriental, i de Marroc en general, en el desenvolupament de 
 polítiques públiques. La superació del curs, que es desenvolupa a Barcelona i Oujda (Marroc)  en 
diferents fases, dóna dret a l’obtenció d’un certificat de la Universitat de Barcelona. 

El curs s’emmarca en el programa estratègic Catalunya-Marroc, dissenyat per la Generalitat de 
Catalunya en acord amb tots els actors de la cooperació catalana al Marroc. 

 

  3- Millora de la producció agrícola i gestió d’ex cedents per a la seguretat alimentària de les  
       poblacions més vulnerables de Brakna, Gorgol  i Guidimaka (Mauritània)  

L’objectiu d’aquest projecte és innovar i millorar les tècniques productives incorporant l’R+D+i, per 
optimitzar la producció agrícola de vint-i-cinc comunitats de població vulnerable a les regions 
centrals del sud de Mauritània riberenques amb el riu Senegal, i implantar un sistema monitoritzat 
per gestionar els excedents agropecuaris i així prevenir oscil·lacions en la disponibilitat d’aliments 
i reforçar la seguretat alimentària. 

 

4- Promovent la cultura de l'avaluació de les polit iques publiques des d'una perspectiva de 
    gènere i un enfocament des dels Drets Humans a la regió de l'Oriental del Marroc. 

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar, estandaritzar i transmetre un model d'avaluació de 
les polítiques públiques des d'una perspectiva de gènere i un enfocament des dels Drets Humans 
a la regió de l'Oriental de Marroc, com a primer pas per a una assumpció per part dels poders 
públics i els titulars de drets de la necessitat de realitzar aquesta avaluació continua. 

 

5- Suport al Pla Comunal d'Oujda per al bon govern i una gestió sostenible de l'aigua. 

L’objectiu del projecte és contribuir a la bona governança i la gestió sostenible dels recursos 
hídrics de la regió Oriental del Marroc per millorar la qualitat de vida de la ciutadania. 

 

6- Mejora de las condiciones de venta de la producc ión campesina de Kadiolo (Sikasso, Mali) 

L’objectiu general és millorar les condicions de venda de la producció camperola de Kadiolo 
(Sikasso, Mali). L’objectiu específic el desenvolupament de les cadenes de valor per aconseguir 
millorar els ingressos de  l@s productor@s locales 
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS   

 
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 Auditors SL, dels comptes anuals abreujats de 
l’Entitat, corresponents a l’exercici tancat a 31 de desembre de 2015. 
 
Els comptes anuals estan formats pel Balanç Abreujat, el Compte de Resultats Abreujat, l’Estat de 
Canvis en el Patrimoni 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 2015 i el 31 de desembre de 2015. 
 
 
2.2 Principis comptables  
 
Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Fundació 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 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 Abreujats 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 Abreujat ni del Compte de Resultats Abreujat ni a l’Estat de 
Canvis en el Patrimoni Net Abreujat 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. 
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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 a què fan referència els presents Comptes Anuals Abreujats no ha estat necessari 
corregir cap error procedent d’exercicis anteriors ni del mateix exercici. 
 
 
 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS  
 
El Comitè Directiu proposarà al Patronat de l’Institut, l’aprovació del resultat de l’exercici 2015, així 
com de la seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació pressupostària. 
 
L’ any 2015, el resultat de l’exercici són unes pèrdues de 3.303,43 euros que quedaren enregistrades 
a resultats d’exercicis anteriors. 
 
El Comitè Directiu proposarà al Patronat l’aplicació d’aquest import de la manera següent: 
 

2015 2014
Bases de repartiment Imports Imports
Excedent de l’exercici -3.303,43 3.617,39
Total base de repartiment = Total aplicació -3.303,43 3.617,39
A resultats negatius -3.303,43 0,00
Romanent 0,00 3.617,39
Total aplicació = Total base de repartiment -3.303,4 3 3.617,39  

 
 
 

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. 
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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. 
 
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 2014, i homogenis amb els d’exercicis anteriors han estat els que es mostren en el quadre de 
més a baix, aquest 2015 no hi ha amortització. 

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. 
 
 
4.3 Actius financers i passius financers:  
 
4.3.1. 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. 
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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 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. 
 
 
4.3.2. 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. 
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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. 

 
 
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 abreujat 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 
abreujat. 
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La provisió es reverteix contra resultats quan no és probable que existeixi una sortida de recursos per 
cancel·lar l’obligació. 

No hi ha altres contingències que hagin de ser informades en aquesta memòria abreujat. 
 
 
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 abreujat i es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys abreujat 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 abreujat 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 
abreujat. 
 

- 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 31.12.15, com 
el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 2015 i el seu acumulat: 
 

Compte Element Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo fin al

215 Mobiliari 705,61 0,00 0,00 705,61
216 Equips process.informació 5.746,48 0,00 0,00 5.746,48

Total 6.452,09 0,00 0,00 6.452,09

2815 A.A. de mobiliari -705,61 0,00 0,00 -705,61
2816 A.A. d'equips proc.informació -5.746,48 0,00 0,00 -5.746,48

Total -6.452,09 0,00 0,00 -6.452,09
Valor net comptable 0,00 0,00 - 0,00

Immobilitzat Material

Amortitzacions

 
 
Tots els elements d’Immobilitzat  estan totalment amortitzats a finals de l’exercici. 
 
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 31.12.14, com 
el detall de les dotacions d’amortització efectuades durant l’any 2014 i el seu acumulat: 
 
 

Compte Element Saldo Inicial Entrades Sortides Saldo final

215 Mobiliari 1.001,37 0,00 -295,76 705,61
216 Equips process.informació 23.118,15 0,00 -17.371,67 5.746,48

Total 24.119,52 0,00 -17.667,43 6.452,09

2815 A.A. de mobiliari (934,99) 66,37 -295,76 -705,60
2816 A.A. d'equips proc.informació (23.118,16) 0,00 -17.371,67 -5.746,49

Total (24.053,15) 66,37 -17.667,43 -6.452,09
Valor net comptable 66,37 66,37 - 0,00

Immobilitzat Material

Amortitzacions
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6. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMI LAR 

 
Durant l’exercici 2010 es va procedir a valorar en 9.600 euros anuals l’usdefruit 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 i 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 2015, la valoració de l’esmentat usdefruit s’ha rebaixat a 6.000 euros anuals. 
 
 
 

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.2015 Ex.2014
Actius financers a cost amortitzat

- Fiances i dipòsits 988,39 988,39
- Partides a cobrar - -
- Efectiu i altres act.líquids equivalents - -

Total 988,39 988,39

Crèdits  /  Derivats  /  Altres

Actius Financers a Llarg Termini

 
 
 
 
 
 

                                Classes 
Categories Ex.2015 Ex.2014
Actius financers a cost amortitzat

- Fiances i dipòsits 8.729,56 11.255,58
- Partides a cobrar 403.118,65 308.247,53
- Efectiu i altres act.líquids equivalents 126.828,26 222.830,07

Total 538.676,47 542.333,18

Actius Financers a Curt Termini

Crèdits  /  Derivats  /  Altres

 
 
 
Els dipòsits a llarg termini de 31 de desembre de 2015, són els imports que es varen pagar pels 
comptadors de la llum d’alguns dels pisos que formen part del projecte gestió social de lloguers de 
Nou Barris esmentat en el punt 1.2 de la memòria. 
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L’Entitat té dipòsits constituïts a curt termini (epígraf B.IV.4 de l’Actiu), per valor de 8.729,56 euros al 
31 de desembre de 2015, que corresponen a :  
 

- Dipòsit de 2.730,06 euros, garantia per retenció del preu per facturació dels treballs 
corresponents a contractes amb l’Ajuntament de Barcelona. 

- Dipòsit de 3.000,00 euros, garantia per retenció del preu per facturació dels treballs 
corresponents a contractes amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 

- Dipòsit de 2.999,50 euros, garantia per retenció del preu per facturació dels treballs 
corresponents a contractes amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 

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

31/12/2015 31/12/2014
Deutors 78.939,42 77.384,07
Personal 0,00 424,20
Altres crèdits amb Admin.Públiques 324.179,23 230.439,26
Total 403.118,65 308.247,53  

 
 

 
El saldo del epígraf “deutors” correspon als serveis d’assessors i assistència tècnica que la Fundació 
presta a diversos ajuntaments i els lloguers pendents de cobrament a 31.12.15 del projecte d’habitatges 
socials de Torre Barò. 
 
Durant l’exercici 2015 la Fundació ha dotat una provisió per operacions de crèdits comercials per import 
de 6.297,32 euros, per aquells lloguers que a 31.12.2015 estan pendents de cobrament per parts del 
inquilins, i els quals se’ls han reclamant diverses vegades. 
 
La partida de “Altres crèdits amb administracions públiques”, correspon a  totes aquelles subvencions  
tant d’organismes Locals, Autonòmics i Internacionals pendent de rebre a 31.12.2015. 
 
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. 
-  
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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.2015 Ex.2014

Passius financers a cost amortitzat 19.120,71 8.130,00

Total 19.120,71 8.130,00

Derivats/Altres

Passius F. a llarg termini

 
 
 
El saldo dels passius financers de 31 de desembre de 2015 correspon a 12.700,00 euros, que són les 
fiances cobrades als llogaters dels pisos de Torre Barò  (Projecte Gestió Social) com a garantia de 
possibles desperfectes a l’hora de la finalització del contracte i retorn de les claus, i de  6.420,71 
euros, que és la suma total a 31.12.2015 de les quotes (establertes per contracte) que se’ls cobra 
cada mes a certs llogaters per les despeses pels subministres dels pisos en que incorre la Fundació. 
Una vegada és finalitza el contracte de lloguer, es fa un càlcul real de les despeses i es reclama 
l’import pendent o es retornen els diners depenent el cas.    
 

Classes          

Categories Ex.2015 Ex.2014

Passius financers a cost amortitzat 328.705,42 348.473,12

Total 328.705,42 348.473,12

Passius F. a curt termini

Derivats/Altres

 
 
 
 
El detall dels passius financers a curt termini, és el següent (amb les dades comparatives del 2014): 
 

31/12/2015 31/12/2014
Altres passius financers (*) 218.037,20 211.832,51
Proveïdors 19.965,22 39.135,65
Creditors per prestacions de serveis 27.569,43 28.580,08
Personal (remuneracions pendents de pagament) 8.239,82 6.430,22
Altres deutes amb les Administracions Públiques 47.969,75 53.772,66
Acomptes d'usuaris 0,00 8.722,00
Ingressos Anticipats 6.924,00 0,00
Total 328.705,42 348.473,12  

 
 
Els Altres passius financers, és refereixen principalment a deutes transformables en subvencions i 
passius per subvencions reintegrables pendents de justificar per import de 217.499,17 euros en 
l’exercici 2015 (veure nota 10) i de 209.716,27 euros de 31 de desembre de 2014 
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Altres informacions: 
 

- L'Entitat no té disposades línies de descompte. 
- L’Entitat no té pòlisses de crèdit concedides a 31-12-15 ni tenia a 31-12-14. 
- L’Entitat no té deutes amb garantia real. 
 

8.1 Informació sobre els ajornaments de pagament a prov eïdors.  
 

En relació amb els ajornaments de pagament a proveïdors en operacions comercials, la Fundació 
no està obligada a informar-ne, d’acord amb la Resolució de l’Instituto de Contabilidad y Auditoría 
de Cuentas (RICAC 2016) que deroga la Resolució de 29 de desembre de 2010,. 

 
 
 

9. FONS PROPIS 
 
Els fons propis de l’Entitat estan formats 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 2015 ha estat de -3.303,43 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 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,2015,  així com el 
saldo pendent d’imputar a resultats, segons el grau de realització de l’activitat que subvencionen: 
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Saldo inicial
Import 
atorgat 

durant l'any

Imputació a 
resultat

Saldo final

Ajuntament de Barcelona 0,00 97.390,00 0,00 97.390,00
Diputació de Barcelona 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00
Àrea Metropolitana de Barcelona 49.322,00 0,00 49.322,00 0,00
Cooperació i Solidaritat -Generalitat 3.473,00 0,00 3.473,00 0,00
La Caixa 0,00 34.980,00 8.015,55 26.964,45
Agencia Española de Cooperación Internacional 20.000,00 47.120,00 39.292,39 27.827,61
EEAA Grants- Govern Noruec i Islandes 84.822,92 0,00 84.822,92 0,00
Unió Europea- EACEA Operating 2014 50.638,35 0,00 50.638,35 0,00
Unió Europea- EACEA Operating 2015 0,00 165.466,20 165.466,20 0,00
Unió Europea- EACEA4 0,00 100.000,00 34.682,89 65.317,11
Total 209.716,27 444.956,20 437.173,30 217.499,17  
 
 
 
 
 
 
 
La mateixa informació per a l’any anterior, 2014, és la següent: 
 

Saldo inicial
Import 
atorgat 

durant l'any

Imputació a 
resultat

Saldo final

Universitat de Barcelona 0,00 63.100,00 63.100,00 0,00
Ajuntament de Barcelona 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00
Diputació de Barcelona 0,00 13.500,00 12.040,00 1.460,00
Àrea Metropolitana de Barcelona 31.948,00 31.848,00 14.474,00 49.322,00
Cooperació i Solidaritat -Generalitat 0,00 10.000,00 6.527,00 3.473,00
Fundació la Caixa 35.105,54 0,00 35.105,54 0,00
Agencia Española de Cooperación Internacional 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00
EEAA Grants- Govern Noruec i Islandes 0,00 130.000,00 45.177,08 84.822,92
Unió Europea- EACEA 148.577,69 165.466,20 263.405,54 50.638,35
Total 265.631,23 468.914,20 524.829,16 209.716,27  
 
 
 

11. SITUACIÓ FISCAL  
 
11.1 Impost sobre Beneficis  
 
Segons s’ha exposat a la NOTA 4.4, 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. 
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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 abreujats 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. 
 
La partida 7 del compte de resultats abreujat “Despeses de personal” (amb el comparatiu del 2014) es 
desglossa de la manera següent: 
 
 

Descripció Import a 31/12/15 Import a 31/12/14
Sous i salaris 290.364,89 261.241,44
Seguretat Social a càrrec de l'entitat 73.216,93 79.941,87
Indemnitzacions 21.003,69 5.683,00
Total Despeses de personal 384.585,51 346.866,31  

 
 
L’import obtingut com a ingressos d’explotació ha estat de 911.543,86 euros (al 2014 va ser de 
771.098,41 euros) que inclou els ingressos per prestacions de serveis, les subvencions per a les 
activitats tant oficials com no oficials de l’exercici, les procedents d’altres anys, incorporades en 
aquest exercici i  l’import dels lloguers socials de Torre Barò. 
 
L’apartat d’ “Altres Resultats” del Compte de Pèrdues i Guanys del exercici 2015 inclou les 
regularitzacions de diversos saldos arrossegats d’anys anteriors i d’aquest any i un cobrament de 
1.058,75 d’euros per part de l’asseguradora pels desperfectes que es varen ocasionar a Torre Barò. 
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13. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 
A 31 de desembre de 2015 l’Entitat no ha realitzat cap provisió a llarg termini i no té compromeses 
garanties amb tercers, ni altres passius de contingència coneguda. Tampoc no n’hi va haver cap al 
2014. 
 
 
 

14. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A F INALITATS ESTATUTÀRIES  
 
El fons dotacional té un valor de 12.621,25  euros 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 (i en l’anterior), ha estat la següent: 
 

2015 2014

Total ingressos 915.448,72 782.052,85
- Despeses necessàries  (no pròpies de 
l'activitat fundacional) 7.245,82 373,15

Tributs 948,50 306,77
Pèrdues i deterioraments activitats 6.297,32 0,00
Amortitzacions 0,00 66,38

Renda obtinguda 908.202,90 781.679,70
70% Rendes a aplicar 635.742,03 547.175,79
- Despeses fundacionals 911.506,33 778.062,31

Ajudes concedides 29.614,00 25.402,00
Desp.personal 384.585,51 346.866,31
Serveis exteriors 497.306,82 405.794,00

Total rendes aplicades 911.506,33 778.062,31
Excedent d'aplicació 275.764,30 230.886,52  

 
 
 

15. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT  
 
Posteriorment al tancament no ha succeït cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de la 
Fundació reflectida en aquests Comptes Anuals Abreujats. 
 
Per tot això, la informació subministrada als presents comptes anuals reflecteix suficientment la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats. 
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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 per la Universitat de Barcelona, mitjançant 
Resolució del Rector de 14 de desembre de 2015 per la qual s’atorga a la Fundació Solidaritat UB un 
permís d’ocupació temporal d’aquest local. Aquesta Resolució, sota la mateixa figura d’ús de domini 
públic, ratifica l’ocupació que n’ha vingut fent la Fundació. El termini del permís d’ocupació temporal 
finalitza el 31 de desembre de 2040. Aquest permís d’ocupació comporta el pagament per part de la 
Fundació Solidaritat UB a la Universitat de Barcelona d’una tarifa anual de 5.000 euros (impostos 
exclosos), imputable també a l’exercici 2015. 

En els exercicis anteriors a 2015 la cessió del local per part de la Universitat de Barcelona ho era a 
títol gratuït i es valorava en 9.600 euros, comptabilitzant-se com a despesa i com a ingrés de la UB, 
pel mateix import. 

El detall de les operacions entre la Fundació Solidaritat UB i la Universitat de Barcelona és la següent: 

 
 31/12/15 31/12/14 
Ingressos per conveni ICE – Universitat de Barcelona 6.000,00 6.000,00 
Ingressos per valoració del local cedit per la UB 0,00 9.600,00 
Ingressos per traspàs de les aportacions dels estudiants en la matrícula - UB 10.422,00 17.925,00 
Ingressos per subvenció directa – UB 68.077,10 47.500,00 
Despeses per utilització servei telèfon i altres - UB 11.003,83 2.288,53 
Despeses per utilització local - UB 6.050,00 9.600,00 
 
 
 
16.2 Retribucions als membres de l’òrgan de govern  
 
Els patrons no han percebut cap retribució per l’exercici del seu càrrec durant l’exercici del 2015  i 
2014. 

Tampoc s’ha produït cap altra retribució per cap altre concepte a cap membre de l’òrgan de govern 
durant l’exercici del 2014  i 2015.  

No hi ha cap tipus de benefici social així com tampoc no hi ha, a 31.12.15, ni a  31.12.14 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 2015, en concepte de remuneració ha estat de 42.000,00 
euros anuals. La del 2014 va ser de 39.000,00 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 11,75 persones mentre que l’any 
anterior, la mitjana va ser de 9,93 persones. 
 
A final de l’exercici, les persones ocupades, distribuïdes per categories i gènere, han estat les 
següents: 

Categories Homes Dones Total Homes Dones Total
Direcció 1 0 1 1 0 1
Coordinació projectes 0 1 1 0 1 1
Suport administratiu 0 1 1 0 1 1
Personal tècnic 2 4 6 2 10 12

3 6 9 3 12 15

2015 2014

 
 

 
La Fundació Solidaritat UB, en exercici de la política de la UB d’afavorir l’equitat home/dona, té en 
compte les següents premisses 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 2015 la composició del Patronat ha estat la següent: 
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Noms Cognoms Càrrec 
Dídac Ramírez Sarrió President 
Isabel Miralles González Secretària 
Carme Panchon Iglesias Vocal 
Marta Segarra Beitia Vocal 
Maria Callejon Fornielles Vocal 
Salvador  Alemany Mas Vocal 
Jordi Codina Sans Vocal 
Misericordia Garcia Hernandez Vocal 
Antoni Sans Martin Vocal 
Joan Coromines Guerin Vocal 
Josep Antoni Plana Castellvi Vocal 
Núria Casamitjana Badia Vocal 
David Bondia Garcia 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 es va fer durant el 2013. 
 
Durant l’exercici 2015 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. 
 
Durant l’exercici de 2015, la Fundació no ha realitzat cap tipus d’inversió financera temporal. 
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19. INFORMACIÓ SEGMENTADA  
 
La totalitat dels ingressos prové de la realització de les activitats pròpies de la Fundació, comentades en la 
nota 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona, 28 de juny de 2016 
 

FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 




