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INFORME D' AUDITORIA DE COMPTES ANUALS EMES PER UN AUDITOR 
INDEPENDENT 

Al Patronat de la 
Fundació Privada Solidaritat UB 

Opinió 

Hem auditat els comptes anuals de la Fundació Privada Solidaritat UB (la Fundació), que 
comprenen el balanc; a 31 de desembre de 2018, el compte de resultats, l'estat de canvis en el 
patrimoni net i la memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data. 

Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, 
la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Fundació a 31 de desembre de 2018, 
així com deis seus resultats corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data, de conformitat 
amb el marc normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació (que s'identifica a la nota 2 
de la memoria) i, en particular, amb els principis i criteris comptables que hi estiguin continguts. 

Fonament de l'opinió 

Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat 
d'auditoria de comptes vigent a Espanya. Les nostres responsabilitats d'acord amb aquestes 
normes es descriuen més endavant en la secció Responsabilitats de ('auditor en relació amb 
('auditoria deis comptes anuals del nostre informe. 

Som independents de la Fundació de conformitat amb els requeriments d'etica, inclosos els 
d'independencia, que són aplicables a la nostra auditoria deis comptes anuals a Espanya segons 
allo que exigeix la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria de comptes. En aquest sentit, no 
hem prestat serveis diferents als de !'auditoria de comptes ni hi han concorregut situacions o 
circumstancies que, d'acord amb allo que estableix l'esmentada normativa reguladora, hagin 
afectat la necessaria independencia de manera que s'hagi vist compromesa. 

Considerem que !'evidencia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base suficient i 
adequada pera la nostra opinió. 

Aspectes més rellevants de !'auditoria 

Els aspectes més rellevants de !'auditoria són aquells que, segons el nostre judici professional, 
han estat considerats com els riscos d'incorrecció material més significatius en la nostra auditoria 
deis comptes anua Is del període actual. Aquests riscos han estat tractats en el context de la n<;.~ ::-~"',. 
~uditoria deis comptes -ª~~als en el seu conjunt, i en la f_ormació de la nostra opinió sobre a ~8$t}.i~~ ~\ 
1 no expressem una opin10 per separat sobre aquests nscos. ~~ ,t~~X ·%:, 
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Aspecte rellevant Treball Realitzat 

lngressos de l'activitat i ajustaments per periodificació (Nota 11 i 13) 

Tal i com s'indica a les notes 11 i 13 de la 
memoria, la Fundació obté la majoria deis 
seus ingressos de subvencions i donacions 
de entitats i organismes públics. 

Per tal d'establir una correlació entre els 
ingressos i les despeses, la Fundació 
comptabilitza a l'epígraf "Deutes a curt 
termini" del passiu del balan<; l'import de les 
subvencions i altres aportacions concedides 
per al finanr;ament de projectes deis que 
encara no ha incorregut en despeses, 
imputant els ingressos al compte de resultats 
a mesura que aquestes es van executant. 

Atenent la naturalesa i significació en el 
conjunt deis comptes anuals deis ingressos 
per subvencions així com de l'epígraf "deutes 
a curt termini", aquests han estat considerats 
com un aspecte rellevant en !'auditoria. 

Els nostres procediments d'auditoria han 
indos, entre d'altres: 

la comprensió i avaluació deis sistemes de 
control intern dissenyats per la Direcció per 
a l'adequat registre, control i imputació 
temporal deis ingressos. 

la realització de proves de detall sobre una 
mostra de les subvencions comptabilitzades, 
per comprovar la concordanr;a deis registres 
comptables amb la documentació suport de 
la concessió, del seu cobrament i la 
coherencia de la imputació temporal a 
ingressos, d'acord amb el control de la 
Fundació sobre les despeses imputades a 
cada projecte. 

Hem aplicat procediments de confirmació i 
conciliació deis saldos de deutors per 
subvencions més rellevants. 

Responsabilitat del Patronat en relació amb els comptes anuals 

El Patronat és el responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la 
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i deis resultats de la Fundació, de conformitat 
amb el marc normatiu d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, i del control intern 
que considerin necessari per permetre la preparació de comptes anuals lliures d'incorrecció 
material, a causa de frau o error. 

En la preparació deis comptes anuals, el Patronat és el responsable de la valoració de la capacitat 
de la Fundació per continuar com a entitat en funcionament, revelant, segons correspongui, les 
qüestions relacionades amb l'entitat en funcionament i utilitzant el principi comptable d'entitat 
en funcionament excepte si els patrons tenen la intenció de liquidar la fundació o de cessar les 
seves operacions, o si no existeix cap altra alternativa realista. 

Responsabilitats de !'auditor en relació amb !'auditoria deis comptes anuals 

Els nostres objectius són obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals en el seu conjunt !-;: .> . 
estan lliures d'incorrecció material, a causa de frau o error, i emetre un informe d'auditori;u:jue··. /}5;-·?;-_/\ 
conté la nostra opinió. Seguretat raonable és un alt grau de seguretat pero no garanteix ~ u~ un,g-~:;, .,-~Kf '{:,\ ..,... -.:_ V._t/f ._ 1 
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Coma part d'una auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de l'activitat d'auditoria 
de comptes vigent a Espanya, apliquem el nostre judici professional i mantenim una actitud 
d'escepticisme professional durant tata !'auditoria. També: 

• Identifiquem i valorem els riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, a causa de 

frau o error, dissenyem i apliquem procediments d'auditoria per respondre a aquests 

riscos i obtenim evidencia d'auditoria suficient i adequada per proporcionar una base per 

a la nostra opinió. El risc de no detectar una incorrecció material a causa de frau és més 

elevat que en el cas d'una incorrecció material a causa d'error, ja que el frau pot implicar 

col·lusió, falsificació, omissions deliberades, manifestacions intencionadament erronies, o 

l'elusió del control intern. 

• Obtenim coneixement del control intern rellevant per a !'auditoria amb la finalitat de 

dissenyar procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstancies, 

i no ambla finalitat d'expressar una opinió sobre !'eficacia del control intern de l'entitat. 

• Avaluem si les polítiques comptables que s'apliquen són adequades i la raonabilitat de 

les estimacions comptables i la corresponent informació revelada pel Patronat. 

• Concloem sobre si és adequada la utilització, per part del Patronat, del principi comptable 

d'empresa en funcionament i, basant-nos en !'evidencia d'auditoria obtinguda, concloem 

sobre si existeix o no una incertesa material relacionada amb fets o amb condicions que 

poden generar dubtes significatius sobre la capacitat de la Fundació per continuar com 

a empresa en funcionament. Si concloem que existeix una incertesa material, es requereix 

que cridem l'atenció en el nostre informe d'auditoria sobre la corresponent informació 

revelada en els comptes anuals o, si aquestes revelacions no són adequades, que 

expressem una opinió modificada. Les nostres conclusions es basen en !'evidencia 

d'auditoria obtinguda fins a la data del nostre informe d'auditoria. No obstant aixo, fets 

o condicions futurs poden ser la causa que la Fundació deixi de ser una empresa en 

funcionament. 

• Avaluem la presentació global, !'estructura i el contingut deis comptes anuals, inclosa la 

informació revelada, i si els comptes anuals representen les transaccions i els fets 

subjacents de manera que aconsegueixen expressar la imatge fidel. 

Ens comuniquem amb el Patronat de l'entitat en relació amb, entre altres qüestions, l'abast i el 
moment de realització de !'auditoria planificats i les troballes significatives de !'auditoria, així com 
qualsevol deficiencia significativa del control intern que identifiquem en el transcurs de 
!'auditoria. 

Entre les qüestions que han estat objecte de comunicació al Patronat de l'entitat, determinem _, 

~es que, han estat de 1~ _ma!or sig~ificativitat_ en l'audi~ori~ d~I~ co_mptes anua Is del període actw~ ~ 
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Descrivim aquests riscos en el nostre informe d'auditoria llevat que les disposicions legals o 
reglamentaries prohibeixin revelar públicament la qüestió. 

Barcelona, 30 de juny de 2019 

Faura-Casas Auditors Consultors, S.L. 
Nº ROAC S0206 Col•legi 

de Censors Jurats 
de Comptes 
de Catalunya 

FAURA-CASAS, 
Auditora 
Consultors, S.L. 

2019 Núm. 20/19/14039 

IMPORT COL,LEGIAL: 9&,00 EUR 

··························· Informe d'auditoria de comptes subJecte 
a la normativa d'auditoría de comptes 

espanyola o internaciona l 

··························· 
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FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 

BALAN~ ABREUJAT 

Exercici tancat el 31 de desembre del 2018 

N(IM.DELS 
ACTIU COIIPTES 

A) ACTIU NO CORRENT 
l. lmmobllltzat lntanglble 

200,201,203,205,(2800), 
(2801 ),(2803),(2805), 4. Altres immobilitzats intangibles 
(2900),(2901 ),(2903), 

(2905) 

11. lmmobllltzat material 
111. lnverslons lmmoblllartes 
IV. Béns del patrlmonl cultural 
V. lnverslons en entltats del grup I assoclades a llarg termlnl 
VI. lnverslons flnanceres a llarg termlnl 

255,258,26 4. Altres actius financers 

B) ACTIU CORRENT 
30,31,32,33,34,35,36, 

(39),407 
l. Exlsténcles 

11 . Usuarts, patroclnadors I deutors de les actlvltats I altres 
comptes a cobrar 

440,441,442,(447) l. Usuaris I deutors per vendes I prestació de serveis 
443,(4933),(4934),(4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades I altres parts vinculades 

445,446,449,(490) 4. Al tres deutors 
4 700,4 707,4 708,4 71,4 72,4 

7. Al tres credits ambles Administracions Públiques 73 

IV. lnverslons financeres a curt termlni 
5355,545,548,551,5525, 

4. Altres actlus financers 
554,5590,565,566 

VI. Efectlu I altres actlus llqulds equivalents 
570,572,574 1. Tresoreria 

TOTAL ACTIU (A+B) 

Le7 s de la memoria adjunta fonnen part integran! d'aquest balan~ abreujat. 

NOTES DE 
LA EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 

MBIORIA 
2.29~19 2.367,79 

(6) 1.306,80 1.379,40 

1.306,80 1.379,40 

(5) 0,00 0,00 
(6) 0,00 0,00 

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

(8) 988,39 988,39 
988,39 988,39 

848.116,03 911.137,24 -
260,00 260,00 

(8) 454.875,50 486.160,76 

29.007,00 70.977,03 
(8), (17) 1.309,56 1.425,03 

2.666,90 1.146,90 

(8), (12.3) 421 .892,04 412.611,80 

(8) 6.400,84 6.400,84 

6.400,84 6.400,84 

(8) 386.579,69 418.315,64 
386.579,69 418.315,64 

850.411,22 913.505,03 

~:::-/\J?,. ..., 'i:. 
) ·-•'"":,. 
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NÚM.DELS 
NOTES DE 

PATRIMONI NET I PASSIU LA EXERCICI 2018 EXERCICI 2017 COMPTES MEMORIA 
A) PATRIMONI NET 219.527,n 208.335,40 
A-1) Fons Propls (10) 219.521,n 208.335,40 

l. Fons dotaclonals o fons soclals 12.621,25 12.621,25 
100,101 1. Fons dotacionals o fons socials 12.621 ,25 12.621,25 

111. Excedents d'exerclcls anterlors 195.714,15 189.874,74 
120 1. Romanen! 211 .393,54 205.554, 13 
121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors -15.679,39 -15.679,39 

129 V. Excedent de l'exerclcl (posltiu o negatiu) 11.192,37 5.839,41 

B) PASSIU NO CORRENT 12.550,00 11.560 00 

11. Deutes a llarg terrnlnl (9) 12.550,00 11.560,00 
1615, 1635,171,172.173, 

3. Altres deutes a llarg termini 12.550,00 11.560,00 
175,176,180,185,189 

C) PASSIU CORRENT - 618.333,45 693.609,63 

11. Deutes a curt terrnlnl (9) 454.692,39 540.826,34 
5115,5135.51'5.524.522,523,525,5 

28.55\554, 3. Altres deutes a curt terminl 454.692,39 540.826,34 
5625,555,5565,5566 ,560 ,561,569 

IV. Credltors per actlvltats I altres comptes a pagar (9) 163.641,06 152.783,29 
400.401,403,404.405, 1. Prove'idors (9), (17) 17.091,00 31.430,23 

(406) 

410 2. Creditors varis 93.447,69 77.174,21 
465,466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.168,36 9.968,27 

475,476.477 
4. Passius per lmpost corren! i altres deutes amb les 

(12.3) 39.934,01 34.210,58 
Administracions Públiques 

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 850.411,22 913.505,03 ~ ,., ,om, do la mombria "'i"" 1o,m., ,art ,..,ra,Od'aq,o" bala"' abraoJa< 



FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 

COMPTE DE RESULTATS ABREUJATS 

Exercici tancat el 31 de desembre del 2018 

NOM.DB.S 
COMPTES 

1. lngressos perles actlvltats 
700, 705,(706), 

a) Vendes i prestacions de servais 
(708),(709) 

728 e) Donacions i altres ingressos per actilAtats 

727 
f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al 
resulta! de l'exercici 

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i ilegats rebuts 

2. Ajuts concedlts I altres despeses 
(650),(651 ),(652), 729 a) Ajuts concedits 

6. Altres lngressos de les actlvltats 
752 a) lngressos per arrendaments 

(64) 7. Despeses de personal 

8. Altres despeses d'explotacló 
a) Servais exteriors 

(621 ) a2) Arrendaments i canons 
(622) a3) Reparacions i conservació 
(623) a4) Servais professionals independents 
(625) a6) Primes d'assegurances 
(626) a 7) Servais bancaris 
(628) a9)Subministraments 
(629) a10) Altres servais 

(631 ),(634),636,639 b) Tribuis 
(655),(694),(695), e) Pérdues, deteriorament i variació de prolAsions per operacions de les 

794,7954 actilAtats 
(656),(659) d) Altres despeses de gestió corren! 

(68) 9. Arnortització de l'lmmobilitzat 

(678),778 13. Altres resultats 

1) RESULTAT D'EXPLOTACIO (1 +2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 

760,761 ,762,769 14. lngressos flnancers 

(660),(662),(665),(669) 15. Despases flnanceres 

11) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) 
111) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (1+11) 

(6300¡•,5301 · ,(633),638 19. lmpostos sobre beneflcls 
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (111 +19) 

Les notes de la rremOria adjunta forrren part integran! d'aquest corrpte de resultats abreujat. 

NOTES DE 
EXERCICI EXERCICI 

LA 2018 2017 MEM()RIA 
(13) 1.118.512,94 863.951,77 

95.153,72 146.148,91 

516.558,75 173.991,65 

507.800,47 543.811,21 

-1.000,00 0,00 

0,00 -3.561,00 

º·ºº -3.561,00 

(13) 161.507,37 163.535,53 
161.507,37 163.535,53 

(13) -552.817,91 -445.877, 79 

-716.217,03 -575.n 9,24 
-702.801, 13 -573. 068, 18 

-7.763,80 -7.046,04 
-18.337,21 -18.954,22 
-91.560,60 -166.312,49 
-3.157, 13 -3.633,30 
-2.718,24 -231,24 

-22.635,32 -26.490,24 
-556.628,83 -350.400,65 

-261,65 -2.711,06 

-6.283,29 0,00 

-6.870,96 0,00 

(5) -72,60 -72,60 

(13) 167,48 3.633,56 

11.080,25 5.830,23 

124,91 9,18 

-12,79 0,00 

112,12 9,18 
11.192,37 5.839,41 

0,00 ~~u;-ut < 
11.192,37, 1/., '5:831.11 t.:-
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FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ABREUJAT 

Exercici tancat el 31 de desembre del 2018 

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2016 

l. Aiustaments oer canvis de criteri 2015 i anteriors 

11. Aiustaments oer errors 2015 i anteriors 

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2017 

l. Excedent de l'exercici 

11. Total inaressos i desoeses reconeauts en el oatrimoni net 

111. Operacions de patrimoni net 

IV. Altres variacions del oatrimoni net 

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 

l. Ajustaments per canvis de criteri 2016 

11. Aiustaments oer errors 2016 

D. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2018 

l. Excedent de l'exercici 

11. Total ingressos i desoeses reconeauts en el oatrimoni net 

111. Operacions de patrimoni net 

IV. Altres variacions del patrimoni net 

E.SALDO FINAL DE L'ANY 2018 

~ 

Fons 
Excedents exerclcis 

Total anteriors 

12.621,25 185.523,30 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

12.621,25 185.523,30 
0,00 0,00 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 4.351,44 

12.621,25 189.874,74 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

12.621,25 189.874,74 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 5.839,41 

12.621,25 195.714,15 

Excedent de l'exerclcl 

4.351,44 

º·ºº º·ºº 4.351,44 
5.839,41 

º·ºº 
º·ºº -4.351,44 

5.839,41 
0,00 
0,00 

5.839,41 
11.192,37 

0,00 
0,00 

-5.839,41 

11.192,37 

TOTAL 

202.495,99 
0,00 
0,00 

202.495,99 
5.839,41 

0,00 

º·ºº 0,00 
208.335,40 

0,00 
0,00 

208.335,40 
11 .192,37 

0,00 
0,00 
0,00 

219.527,77 
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FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB 

MEMORIA ABREUJADA 

Exercici tancat el 31 de desembre del 2018 



1. 
1.1 

NATURALESA I ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
Dades registrals, formals i finalitat fundacional 

La FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB (en endavant "la Fundació", "l'Entitat" o "FSUB") esta classificada com 
a fundació benefica de tipus assistencial. La seva finalitat és d'interes general i el seu ambit 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 constitu"ida el 13 de mar~ de 1996, mitjan~ant 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 classifica la FUNDACIÓ PRIVADA 
SOLIDARITAT UB, a la qual correspongué el núm. 1.022 del Registre de Fundacions, d'acord ambla Resolució de 
la Consellera de Justícia del 2 de desembre de 1996, en resoldre l'expedient 00624/96. 

Esta, dones, subjecta a la legislació sobre fundacions privades de la Generalitat de Catalunya i a la resta de 
l'ordenamentjurídic 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 Regim fiscal regulat en la Llei 49/2002. 

Amb data 7 de juliol de 2006 !'Agencia Tributaria va concedir a la FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB el 
reconeixement d' entitat de caracter social, previst a l'art. 20.3 de la Llei 37 /92, de 28 de desembre, de l'lmpost 
sobre el Valor Afegit i, en conseqüencia, gaudeix de l'exempció de l'IVA en la prestació deis serveis previstos en 
l'article 20.1.8 de l'esmentada Llei. 

A finals de l'exercici 2012 la Fundació va modificar els seus estatuts, pera 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. 

L'objecte socia l de la Fundació és, segons es fa constar en els seus Estatuts: 

a) 

b) 

e) 

d) 

Promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives de cooperació per a un desenvolupament 
sostenible, especialment a través de les seves comunitats universitaries, en els ambits que li són propis 
a la Universitat: formació, recerca, assistencia tecnica, transferencia de coneixements, i d'altres de 
naturalesa similar. Tot aixo tenint com a referencia els principis continguts en el Codi de conducta de 
les universitats en materia de cooperació al desenvolupament, de 2007, adoptat per la Universitat de 
Barcelona. 
Promoure, emparar, ampliar i dura terme iniciatives de promoció de la cultura de pau i protecció deis 
Drets Humans, mitjan~ant la creació i manteniment d'un Observatori de pau i conflictes, l'organització 
d'activitats formatives i de recerca, el desenvolupament de projectes sobre el terreny en _;.9.,J'e~ cle~ •• 
conflicte i post-conflicte i l'organització d'activitats d'Educació perla Pau. d :0<?--'r---' 0 D2" ~\\. 
Promoure, emparar, ampliar i dura terme iniciatives d'acció social en favor deis sector¡ ¡ ~: la5' ~~} S~ :_ 
societat en situació de vulnerabilitat economica, risc d'exclusió social i pobresa, mitjai ~an ~t5fe~íl:J -~\,, 

, CI) ·v.:, ~,-. ~ 

aquelles actuacions en que, ja sigui actuant de manera singular o en coHaboraéi'~J amb l !tfÍ} úl ¡ 
institucions, organitzacions de la societat civil o moviments socials, s'incorpori a la fiílálitat sod áf"el ~ ~. ~ 
valor afegit que pot aportar la institució universitaria, especialment en els ambits de1 'ti ~~ l~~ J$ ~, 
formació, la transferencia de coneixements i la promoció del debat entorna la realitat s \ @l 1eJistent. ;;¡ J?/ 
Promoure, emparar, ampliar i dura terme iniciatives de sensibilització de la comunitat u~~if~ ia~ t,a=' :§..-¡ 

~o /fIB:J -ó.''l 
~~~ 

~- -~-:ia-_. 
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torn als valors de solidaritat, tolerancia, dialeg intercultural, respecte a la diversitat, cooperació al 
desenvolupament, sostenibilitat mediambiental, voluntariat i acció social i totes aquelles que puguin 
contribuir a la formació deis components deis diferents estaments de la comunitat universitaria de la 
Universitat de Barcelona com a ciutadans actius, solidaris i responsables. 

L'article 32.2.b) LCSP estableix que un deis requisits que han de complir les persones jurídiques, de dret público 
de dret privat, per ser considerades mitja propi respecte d'una entitat concreta del sector públic és que més del 
80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de l'encarrec es portin a terme en l'exercici de les comeses que 
li han confiat el poder adjudicador que fa l'encarrec i que el controla o altres persones jurídiques controlades de 
la mateixa manera que l'entitat que fa l'encarrec i que aquest requisit ha de quedar reflectit en la memoria 
integrant deis comptes anuals de l'ens destinatari de l'encarrec. 

De conformitat amb el mateix precepte, per calcular el 80 per cent de les activitats de l'ens destinatari de 
l'encarrec s'han de prendre en consideració la mitjana del volum global de negocis, les despeses suportades pels 
serveis prestats al poder adjudicador en relació amb la totalitat de les despeses en que hagi incorregut el mitja 
propi per raó de les prestacions que hagi efectuat a qualsevol entitat, o un altre indicador alternatiu d'activitat 
que sigui fiable, i tot aixo referit als tres exercicis anteriors al de formalització de l'encarrec. D'acord amb 
l'esmentat precepte, s'ha tingut en consideració el volum total d'operacions coma indicador més significatiu i la 
totalitat de l'activitat de l'ens concret, ésa dir, tant les activitats relacionades amb els encarrecs que li han estat 
confiats com aquelles activitats habituals que conformen el seu objecte social o les funcions establertes en els 
seus estatuts. 

Tal i com s'ha indicat anteriorment les activitats que integren l'objecte fundacional estan relacionades 
principalment amb l'ambit de la cooperació i de sectors de vulnerabilitat economica, risc d'exclusió social i 
pobresa. 

D'acord amb !'anterior, la Fundació considera que la totalitat deis ingressos per les activitats deriven de les 
previstes en els seus estatuts. El volum d'operacions generats per aquestes activitats (en milers d'euros) i el 
percentatge que aquests suposen sobre el total d'operacions han estat els següents: 

Tipus d'operacions 
lmport 

%2016 
lmport 

%2017 
lmport 

%2018 
2016 2017 2018 

Operacions per activitats habituals 
857 100,00% 1.026 100,00% 1.263 100,00% 

derivades de l'objecte social 

Total ingressos per les activitats 857 100,00% 1.026 100,00% 1.263 100,00% 

Com s'observa del quadre anterior, en els tres exercicis, el percentatge d'operacions realitzades en l'exercici de 
les activitats relacionades amb les activitats habituals que conformen el seu objecte social o les funcions 
establertes en els seus estatuts, supera en tots ells el 80 per cent previst en l'article 32 de la LCSP. 

1.2 Activitat de la Fundació ~ 

~~;i):~~· 
Durant el 2018, la Fundació Solidaritat UB ha dut a terme els projectes i programes de treball qu mef~Y111.-e~Oc;,~\ 
detallen, amb l'objectiu d'acomplir ambles seves finalitats. .f'~c¿ lj '\·., 
La Fundació Solidaritat UB centra el seu treball en l'acció social, la cooperació per al dese~\Ígl~ ame'ot~ a r1, ~ \ 
promoció deis drets humans i la cultura de la pau, i el voluntariat. Presta serveis d'assessorarhentc' a\Yálll~clo}'/a %- 0 í 

engega projectes propis i col·labora amb projectes d'altres institucions i organitzacions, q ~ ~ li~5~ 0t/i !:? J;i~ 
mobilització de membres de la comunitat universitaria. ~ '/}ú' _ci (.' / 

1) ~lfJ¡TrJ,t}Y ,i,,t {.,r 
''-.::º 71. 
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En els darrers anys la Fundació Solidaritat UB ha anat accentuant el pes deis projectes d'intervenció social en el 
seu programa d'activitats, sense deixar, pero, de treballar en l'ambit de la cooperació al desenvolupament. 

També s'han de destacar els programes dedicats a l'Educació perla Ciutadania Global i els Drets Humans i a la 
Memoria Democratica. 

ACTIVITATS VINCULADES AL PROGRAMA D'EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA 

l. Promoció i assessorament pera la inclusió deis ODS i l'agenda 2030 en els treballs de recerca del batxillerat. 

lnclou assessorament a professors i alumnes als instituts de Barcelona i Area Metropolitana, exposicions en 

col-laboració amb ajuntaments, etc. 

S'articula entorna: 
conveni anual amb I' Ajuntament de Barcelona pera la dinamització d'una Xarxa de recerca per 

a la ciutadania global en els instituts 

Subvenció de la Diputació de Barcelona "lnterdependents, corresponsables" 

Subvenció de 1' Agencia Catalana de Cooperació pera treballar "El conflicte de Síria en la recerca 

del batxillerat" 

Subvenció de la Diputació de Barcelona "Recerca pel desenvolupament sostenible global" 

2. En relació amb el punt anterior, acte de lliurament el mes de juny del premi als millors treballs de recerca de 

batxillerat sobre temes relacionats amb la pau i els Drets Humans, i convocatoria el mes de setembre d'una 

nova edició del premi, la XIV~. 

3. Activitats en torn a la utilització del comic com a eina de educació per a la ciutadania. Compren l'acte de 

presentació deis comics premiats en l'edició de 2017 del premi L'Hospitalet als millors comics elaborats per 

alumnes de secundaria de la ciutat. 

S'articula entorna: 
Subvenció de la Diputació de Barcelona per a l'organització de "Tallers de comic per al 

desenvolupament sostenible global" en dlverses poblacions de Barcelona i la seva area 

metropolitana. Finalitza el juny de 2018. 

ACTIVITATS VINCULADES AL PROGRAMA D'ACOLLIDA DE PERSONES REFUGIADES I PROVINENTS DE ZONES EN 
CONFLICTE 

4. Continua el programa iniciat en setembre de 2015, especialment en relació a la posada en marxa de la 

segona edició del Curs de transició als estudis de grau i formació en Drets Humans pera estudiants refugiats 

i provinents de zones en conflicte. El programa inclou també el desplegament de la segona fase d'acollida 

que implica la sortida deis estudiants del Col-legi Major on passen els primers mesos cap a pisos, dels1jµals~ 
.1:, 1>,1" o~ --~ 

ja esta en marxa des del mes de gener un pis a L'Hospitalet de Llobregat pera quatre estudianlts. 1 f ~8~m0á. C'(it. 
continuara tot l'any i s'articula entorna: ~ ~ '%>¡. 

O' ~~§~ ✓ Conveni amb 1' Ajuntament de Barcelona peral curs amb durada anual ~ i;.~\t:ft t 1 \ 

Subvenció de 1' Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat amb una durada anua · t5 ~ "'i:.~ ~- Y.1: 
e ROI\C ;Jum S<r:00 m e : 

Subvenció de la Diputació de Barcelona amb una durada anual ~ MRCElüll/1. é ~ 1 

Conveni amb Nestlé España pera acollir estudiants refugiats en practiques. \9 i ~,¡ ?.! / 
~ ~ § ~~1 

"'lrJ,'j!Jíf;r' ~1-/1 V ,f 

·<;~_.-__::4" 
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~ 

Conveni amb CETT i la Fundació Gaspar Espuña per a la dotació d'una beca anual per a 

estudiants refugiats 

S. En paral-lel continuen també altres iniciatives vinculades al tema deis refugiats. En concret, la nostra 

participació en els programes europeus inHere i Rescue, finan~ats pel programa Erasmus+, incloent la reunió 

anual del programa a la UB la darrera setmana de novembre. 

ACTIVITATS VINCULADES AL PROGRAMA DE MEMORIA DEMOCRATICA 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Gener 2018: Commemoració Día en Memoria de l'Holocaust a Barcelona 

Gener 2018: Reunió inicial a Ljubljana del projecte Beletrina 

Abril 2018: Conferencia "Human and civil rights end of 1960s - beginning of 1970s" a Barcelona 

Maig 2018: Seminari itinerant a Romanía (Bucarest, Cluj-Napoca) 

Primavera 2018: Exposició "Llapis contra Bombes" al Born CCM de Barcelona 

Primavera 2018: Conferencia sobre les revolucions del 1968 a Belfast i Derry 

Juny 2018: Seminari de formació per professorat sobre Holocaust i crims massius a Barcelona 

Juliol 2018: VI Congrés Internacional d'historia i cinema: imatges de les revolucions de 1968, Barcelona 

Setembre 2018: Activitat commemorativa al Mur de Berlín, Berlín 

Setembre 2018: intercanvi entre joves catalans i bosnians a Sarajevo 

Setembre 2018: inauguració de l'exposició "Una infancia sota les bombes" al Born Centre Cultural i de 

Memoria de Barcelona 

Octubre 2018: Jornada Barcelona: genere, memoria i espai públic 

Octubre 2018: Seminari internacional Historia i memoria de les Brigades lnternacionals, una mirada Est-Oest. 

Octubre 2018: Segon número de !'e-magazine "Observing Memories" 

Novembre 2018: Exposició Cercant la Llibertat 1968-2018, al Castel! de Montjuic de Barcelona 

Novembre 2018: Seminari itinerant per indrets de la geografía gallega relacionats amb la repressió 

franquista, "Llocs de violencia: llocs de memoria i amnesia. ltineraris per la violencia colpista del 1936 i les 

seves conseqüencies a Galícia" 

22. Tot l'any: Enquesta digital sobre Ciutadania i Memoria (fase 1), a nivel! europeu 

23. Tot l'any: Dinamització del monument commemoratiu de la Presó de Dones de Les Corts 

24. lntercanvis d'estudiants de secundaria pera la visita i comprensió d'espais memorials de Berlín, Grosseto, 

Perpinya i Figueres 

Totes aquestes activitats s'articulen en torn als següents finan~aments: 
Europe for Citizens - Remembrance 2017 (EACEA) 

Erasmus+ 2017. Projecte "Our Memories and I" 

Operating Grant 2018. European Observatory on Memories 

Conveni anual amb I' Ajuntament de Barcelona 

Participació en projectes europeus d'altres socis (Beletrina) 
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ACTIVITATS VINCULADES AL PROGRAMA D'INTERVENCIÓ SOCIO-EDUCATIVA A LA ZONA NORD DEL DISTRICTE 
DE NOU BARRIS 

25. Continua la gestió de l'edifici Eucaliptus durant tot 2018, actualment a plena ocupació, tant deis pisos d'alta 

rotació (10), com deis d'acollida de refugiats (3, en conveni amb CCAR, CEAR i ACCEM), com deis de lloguers 

de llarga durada (19) 

26. Continua també la prestació de serveis des deis locals de l'edifici, tant del punt d'atenció de la Clínica 

Odontologica de la Fundació Josep Finestres, com del local de la Fundació Solidaritat, on s'hi ubiquen el punt 

foca l de Nou Barris del programa "Labora" d'inserció laboral (gestionat per la Fundació Formació i Treball) i 

el programa d'intervenció comunitaria de l'associació "El torrent". 

27. Al gener es va lliurar al Consorci del Besós el treball sobre perspectives d'aprofitament agro-ramader de 

l'espai agrícola del barri de Vallbona i s'han mantingut reunions amb el Consorci i el Districte per veure'n la 

viabilitat 

ACTIVITATS DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

28. Represa de la relació amb !'Instituto de Estudios lnterculturales de la Universidad Javeriana de Cali, 

mitjanc;ant la invitació a participar en novembre de 2018 en la reunió del Comité de Direcció del qua! forma 

part la UB 

29. Construcció d'una planta pilot de tractament d'algües residuals amb sistemes ecologics a la Université 

Gaston Berger de Saint-Louis de Senegal, cofinanc;at per I' Ajuntament de Barcelona i I' Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. La planta s'inaugurara el proper mes de gener amb assistencia 

del Ministre del Medi Ambient de Senegal i 1' Ambaixador d'Espanya a Senegal. 

30. 28~ edició del Master en Globalització, Desenvolupament i Cooperació 

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT I ACCIÓ SOCIAL 

31. Posada en marxa del projecte Edibles Cities Networks, en el marc d'una convocatoria Horizon 2020 el proper 

mes de juliol, en relació amb el desplegament d'accions d'agricultura social en diferents ciutats del món. La 

Fundació Solidaritat UB té la fundó d'assessorar el caracter social de les accions que s'engeguin. 

32. Realització d'un estudi sobre usos de l'esport coma eina d'integració social encarregat pels serveis d'Esport 

de la Diputació de Barcelona. A realitzar durant tot l'any 2018. 

33. lncorporació de la unitat de Voluntariat UB a partir del mes de maig de 2018, amb la perspectiva de 

reestructurar-la tot mantenint el nivell i qualitat de l'activitat desplegada durant els darrers anys. 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS ABREUJATS 

2.1 lmatge fidel 
4sa2~ 
~ ¿:~ t-¡.C'o . 

~ 1!✓ 1.\1-5?-,., ¾' 
/ O ~ • f1} ✓\ 

La Fundació ha preparat i formulat els comptes anuals abreujats a partir deis registres com t@les, / , · Jj t~ \ 
finalitat de presentar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de les s 

1j s qpera -ra, s, ~- ~ 1 \ 

segons els principis i practiques previstes en la normativa vigent. ~;!:; ~ RO~~~o~ ~ }2, 

~ i-. P--jl 
-".'. \_I ~¡ _): 

~ To 0' ,-.:/// 
\ / Z5' ,&;;,'~/ -b -1l?J,1ot~:P ~\~· ,, 
~~ ~,,~~ /4/ 
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D'altra banda, el Patronat en la línia d'oferir transparencia informativa, ha decidit sotmetre la Fundació a una 
auditoria voluntaria, realitzada per FAURA-CASAS Auditors-Consultors, deis comptes anuals abreujats de 
l'Entitat, corresponents a l'exercici tancat a 31 de desembre de 2018. 

Els comptes anuals estan formats pel Balan~ Abreujat, el Compte de Resultats Abreujat, l'Estat de Canvis en el 
Patrimoni Net abreujat (ECPN) i aquesta Memoria Abreujada, formant-ne una unitat. 

L'exercici anual a que fan referencia els Comptes Anuals Abreujats, corresponen al període compres entre 1'1 de 
gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018. 

2.2 Princlpis comptables 

Els principis, criteris i normes de valoració comptables aplicats per la Fundació són els establerts perla legislació 
vigent atenent, dones, 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'aprova 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 Comparacló 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 deis 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 acompleix les condicions necessaries per a ser classificada com a fundació de dimensió redu'ida, tot 
i aixo ha optat per formular els seus comptes anuals amb el Model Abreujat,. 

2.4 Agrupacló de partides 

No s'han agrupat elements del Balan~ 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 Balan~ Abreujat de manera diferent a les estructures establertes en els Models 
formals aplicats. 

2.6 Canvis en criteris comptables -~ 
n\'-iS D~~":!:. ~" -e~ No hi ha hagut canvis de criteris comptables respecte a l'exercici anterior. 

2.7 Correccló d'errors 
tu "'i;~ .-~ JO\ 
l" i~::j::J "l'it·. 

1 u,, IJ'J ' 

Ourant l'exercici a que fan referencia els presents Comptes Anuals Abreujats no ha estat necess fiJ; !Jiegir:ca L'l'G ,j;;:; 
error procedent d'exercicis anteriors ni del mateix exercici. -\º ,, BARCELO!lA k? ~; ·\0 /:, "",~,. \~Tu éJ.;::::.f/ 

\\-> 'u' & .fi:.:¡ 
';jo,/lr>1rrJif,J(, ~'0.-; 
·~~,¡ 

~-~.°/ 
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3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

El Comite Directiu propasara al Patronat de la Fundació, l'aprovació del resultat de l'exercici 2018, així com de la 
seva gestió i, per tant, de la corresponent liquidació pressupostaria. 

L' any 2018, el resultat de l'exercici és de 11.192,37 euros que es proposa aplicar a romanent. 

El Comite Directiu propasara al Patronat l'aplicació d'aquest import de la manera següent: 

2018 
Bases de repartiment lmports 
Excedent de l'exercici 11.192,37 
Total base de repartlment = Total apllcacló 11.192,37 
Aplicació a: 1 1 

Romanent 11.192,37 
Total apllcació = Total base de repartiment 11.192,37 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

2017 
lmports 

5.839,41 
5.839,41 

5.839,41 
5.839,41 

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 lmmobilitzat intangible 

Es comptabilitzen en aquesta partida les despeses d'obtenció de la propietat intel-lectual valorades a preu 
d'adquisició, indos el cost de registre i de formalització de la mateixa. 

La vida útil d'aquests elements és definida i s'ha considerat l'amortització de la seva vida útil, de manera lineal 
en un període de 20 anys. 

4.2 lmmobilitzat material 

Els béns de l'immobilitzat material són valorats a costo preu d'adquisició, que inclou el valor d'adquisició i totes 
les despeses necessaries fins a la seva instal-lació i posada en marxa, així com els impostas indirectes quan no 
són recuperables perla Fundació. 

Pagina 14/30 



L'amortització es calcula linealment en funció de la vida útil estimada deis diferents elements i del seu valor 

residual, des de la data de la posada en funcionament del bé. 

Les ampliacions, modernització, millares 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'exercici 

objecte d'aquests comptes anuals, i homogenis amb els d'exercicis anteriors han estat els que es mostren en el 

quadre següent: 

4.3 Arrendaments: 

Descripció 
Mobiliari i estris 
Equips procés d'informació 

% Amortització 
10% 
25% 

Les despeses d'arrendaments operatius incorreguts durant l'exercici es carreguen al compte de resultats. 

Els arrendaments en els que el contracte transfereix a la FUNDACIÓ substancialment tots els riscos i beneficis 

inherents a la propietat deis actius es classifiquen com arrendaments financers i, en cas contrari, es classifiquen 

com arrendaments operatius. Tots els arrendaments de que disposa la FUNDACIÓ són operatius. 

Les quotes derivades deis arrendaments operatius, netes deis incentius rebuts, es reconeixen com a despesa de 

forma lineal durant el termini de l'arrendament, excepte que resulti més representativa una altra base 

sistematica de repartiment per reflectir més adequadament el patró temporal deis beneficis de l'arrendament. 

4.4 Actius financers i passius financers: 

4.4.1. 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 economic de l'acord contractual i amb 

les definicions d'actiu financer, passiu financer o d'instrument de patrimoni. 

La valoració deis actius i passius financers es regeix per l'establert en les normes 9a i 10a de les normes de registre 

i valoració pera les entitats de dimensió mitjana i de dimensió redu'ida, 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'ac9, ·~~ ., 
financers mantinguts per negociar, actius i passius financers a valor raonable amb canvis en iJ:b~~~ e(,?&,, 

resultats, préstecs i partides a cobrar, inversions mantingudes fins al venciment, i actius finanffg dis~~~ ·;.\ 
perla venta. La classificació en les categories anteriors s'efectua atenent a les característiques tf~instrÜ.&_~ l _r, · 

a les intencions de la Direcció en el moment del seu reconeixement inicial. i I u IJ -~ ~"' d 'it, · 
\
1 uJ ~ ROAC Nsm uv~w !'J '• , 
\ Cl 7 BARCElO!IA f} -,; I 
\ \ 0 <;, ;:; ~ 1\ ;_v tr~ c'j' •· - 'I' ~\ -> ' 'ú' ,,.,. ~ ·, 

\ • :,>, "11... (,'-'" ,~,· .JJ 
".\ O vu¡rrff..rr;:y.)-.,· ' ',·~ ,: '· .. ~ - :.1 

. - - •• .,-<-;,,' 

Pagina 15/30 



Préstecs i partides a cobrar 

Els préstecs i les partides a cobrar es compasen de credits per operacions comercials i credits 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 lnicialment pel seu valor 
raonable, incloent eis costos de transacció incorreguts i es valoren posteriorment al cost amortitzat, utilitzant el 
metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant, els actius financers que no tinguin tipus d'interes 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 deis actius financers 

Un actiu financer o grup d'actius financers esta deteriorat i s'ha produ"it una perdua per deteriorament, si existeix 
evidencia 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 perdua 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 produi"t una reducció o retarden el flux d'efectiu estimats 
futurs, motivats perla insolvencia del deutor. 

4.4.2. 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 
atribu"ibles a l'emissió deis mateixos. 
Amb posterioritat al reconeixement inicial, els passius classificats sota aquesta categoría es valoren a cost 
amortitzat utilitzant el metode del tipus d'interes efectiu. 

No obstant, els passius financers que no tinguin un tipus d'interes 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 esta legalment dispensada de la responsabilitat fonamental continguda en el passiu 
ja sigui en virtut d'un procés judicial o pel creditor. 

~1>,iS~. 
4.5 lmpostos sobre beneficis r-'i> (!-¡_;,:;-nr;:, ºq,~ '-. 

9:' ✓-· .-J\-~ ~- · 

La Fundació s'acollí a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, de "Regim Fiscal de les Entitats séh ° Fin ';i ' ;J ~) 
Lucratives i deis lncentius Fiscals al Mecenatge", en reunir tots els requisits exigits - especialment~ -AJt. 3 - t?er cl f.'f \\ 
l'esmentada Llei i el (Reglament) Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre. \\~ ~ RO:f~'¿~0~ ~ 1? j 

.-. e, :; ~' 
e) Tu il ¡,-.:. I 

15- & .§;/ -b c,;ÚfJrrr:Jif,P ~\·· 1 o ,l. ,~,, ·~-.... -~ 
Pagina 16/30 



En virtut, dones, de l'aplicació de la dita Llei i del corresponent Reglament, la Fundació esta totalment exempta 
de tributació per l'lmpost sobre Societats, en la mesura que no exerceix activitats tora del seu fi social o no 
exemptes. 

4.6 lngressos i despeses 

La imputació d'ingressos i despeses es fa en el moment en que es produeix el corrent real, amb independencia 
del moment en que 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. 

4.7 Provisions i contingencies 

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

Els imports reconeguts en el balan!; abreujat corresponen a la millor estimació a la data de tancament deis 
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 produ'it 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 coma despesa financera en la compte de resultats abreujat. 

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 contingencies que hagin de ser informades en aquesta memoria abreujada. 

4.8 Prestacions al personal 

Les despeses de personal inclouen tots els havers i les obligacions d'ordre social obligatories o voluntaries 
reportades a cada moment, reconeixent les obligacions per pagues extres, vacances o havers variables i les seves 
despeses associades. 

4.9 Subvencions, donacions i llegats ~~¡,..\S Ó2~• 
':) ¿-~{.o\ 

<::> "J!:. -J:is0:,'.• ;!,,:;. 
En aquesta partida es recullen les subvencions oficials a les activitats rebudes d'entitats públiques, i ~ ona-élo -i;~r;í ':, 
rebudes d'entitats públiques i privades. fg ~J{,}1 ! . 

1 u ";{; .,,~ . d. rn • 
. . . . . t e ROAC tiúm S@:'6 ui 

Les subvenc1ons, donac1ons I llegats es recone1xen segons el caracter amb que han estat conced1d~ . ~ Bi,RCELONA b." 12 
\\ 0 ~ .'."j .;t/1 
\\,v, ~ _,f.¿ c~l.f 
,, / U' \)' ;-:..~¡J 

·-:~1J/ÚfJ1rot:-JJ -!-.\;,/ 
. - /4· -:;--:::;,-
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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 pera la seva concessió i no hi ha dubtes raonables 
sobre la recepció de la subvenció, donació i llegat. 

Es registren inicialment, amb caracter general, com a ingressos directament imputats al patrimoni net 
abreujat i es reconeixen en el compte de resultats abreujat en funció de la finalitat per a la qual han 
estat concedides, per la part de despesa finan~ada incorreguda. 

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 pera les activitats 
S'imputen coma ingressos de l'exercici en que 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 balan~ abreujat. 

Subvencions, donacions i llegats rebuts per financar despeses específigues 
S'imputen com a ingrés en el mateix exercici en que es meriten les despeses que estan finan~ant. 

4.10 Transaccions entre parts vinculades 

Les transaccions entre la Fundació i altres parts amb qui tingui vinculació, són comptabilitzades pel preu raonable 
deis béns o serveis objecte de transacció. 

S. IMMOBILITZAT MATERIAL 

El següent quadre mostra tant la composició de l'lmmobilitzat material a 31.12.18, com el detall de l'amortització 
acumulada: 

Element 
Saldo a 

Entrades Sortldes 
Saldo a 

1-1-2018 31-12-2018 
Mobiliari 705,61 0,00 0,00 705,61 
Equips process.informació 5.746,48 0,00 0,00 5.746,48 
Total 6.452,09 0,00 0,00 6.452,09 

Amortitzaclons , C:¡ 

AA de mobiliari -705,61 0,00 0,00 -705,6J g 
AA d'equips proc.informació -5.746,48 0,00 0,00 -5.746,.($ ~ 

}.J 

Total -6.452,09 0,00 0,00 -6.452,dé ..) 
Valor net comptable 0,00 . . 0,00 o 

Tots els elements d'lmmobilitzat estan totalment amortitzats a finals de l'exercici. '~ 
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Durant l'exercici no s'han reconegut ni revertit correccions valoratives per deterioració significatives pera cap 
immobilitzat material individual. 

El següent quadre mostra tant la composició de l'lmmobilitzat material a 31.12.17, com el detall de l'amortització 
acumulada: 

construcclons 
Saldo a 

Entrades Sortldes 
Saldo a 

1-1-2017 31-12-2017 
Mobiliari 705,61 0,00 0,00 705,61 
Equips process.informació 5.746,48 0,00 0,00 5.746,48 
Total 6.452,09 0,00 0,00 6.452,09 

Amortitzaclons 
AA de mobiliari -705,61 0,00 0,00 -705,61 
AA 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 
6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

El següent quadre mostra tant la composició de l'lmmobilitzat intangible a 31.12.18, com el detall de 
l'amortització acumulada: 

Bement 
Saldo a 

Entrades Sortldes 
Saldo a 

1-1-2018 31-12-2018 
Logo Fundacio 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 

0,00 0,00 1.452,00 
Amortltzacions 

AA Propietat intel-lectual 72,60 72,60 0,00 145,20 
Total 72,60 72,60 0,00 145,20 
Valor net comptable 1.379,40 - - 1.306,80 

El següent quadre mostra tant la composició de l'lmmobilitzat intangible a 31.12.17, com el detall de 
l'amortització acumulada: 

Bement 
Saldo a 

Entrades Sortldes 
Saldo a 

1-1-2017 31-12-2017 
Logo Fundacio 1.452,00 0,00 0,00 1.452,00 

Amortitzacions 
AA Propietat intel ·lectual 0,00 72,60 0,00 72,60 
Total 0,00 72,60 0,00 72,60 
Valor net comptable 1.452,00 1.379,40 ~--~ .. 

# ~¡,..íS D{':...>\. 
7. ARRENDAMENTS I AL TRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR /~e{?~@ ·°"-{;. 

I o ~- .~ ✓~ 
Cal fer esment, com es comenta en la nota 17.1, que l'espai on la fundació té la seva seu, e!~ ced '_ ~ , '(¡;, \ 
Universitat de Barcelona, pel qual fa un pagament anual de 5.000 euros, d'acord ambla Resolut1t1d~ Redó'~e ~ ~-

d d b d \ 
uJ e ROAC '{Lm S1l!?6 u; · 

14 e esem re e 2015. \ 0 $ BARCElOOA g 1;., 
\\.:,J> ;;j .5:f 1 

\' \ \J Tu G✓ :,._ : 
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\ ·. ,>, "f¡,,_ .<:'t,,?_··,.1.v ' o ~urrr:R,.'::J-'- ..¿.,,. : ' '--z_;y· 
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8. ACTIUS FINANCERS 

El valor en !libres de cadascuna de les categories d'actius financers establertes en la norma de registre i valoració 
novena del Pla de Comptabilitat de les fundacions excepte les inversions en el patrimoni d'empreses del grup, 
multigrup i associades és el següent: 

A llarg termini: 

Actlus Anancers a Uarg Termlnl 

es 
Credits / Derivats / .AJtres 

Categ Ex.2018 Ex.2017 
Actius financers a cost amortitzat 

- Fiances i dipósits 988,39 988,39 
- Partidas a cobrar - -
- Efectiu i altres act.líquids equivalents - -

Total 988,39 988,39 

Els diposits a llarg termini de 31 de desembre de 2018, són els imports que es varen pagar pels comptadors de la 
llum d'alguns deis pisos que formen part del projecte gestió social de lloguers de Nou Barris esmentat en el punt 
1.2 de la memoria. 

A curt termini: 

Actlus Rnancers a Curt Termlnl 

es 
Crédits / Derivats / .AJtres 

Categ Ex.2018 Ex.2017 
Actius financers a cost amortitzat 

- Fiances i dipósits 6.400,84 6.400,84 
- Dipósits a termini 
- Partidas a cobrar 32.983,46 73.548,96 
- Partidas a cobrar per subvencions concedidas 421.890,08 412.611,80 

- Efectiu i altres act.líquids equivalents 386.579,69 418.315,64 

Total 847.854,07 910.877,24 

L'Entítat té diposits constitu'its a curt termini (epígraf B.IV.4 de I' Actiu), per valor de 6.400,84 euros al 31 de -
desembre de 2018, que corresponen a : 

- Díposit de 676,34 euros, garantía per retenció del preu per facturació deis treballs c ~~ e~'-, 
contractes amb l'Ajuntament de Barcelona. ~ 0 :; ~••''f!:-~ %\: 

'<' "..l"-'~ ,o. 
- Diposit de 2. 725,00 euros, garantía per retenció del preu per facturació deis treball <mrres ~, · eq ,;s a ~ '\ 

0 ·~ . ,~ '¿j,' 
contractes amb 1' Ajuntament de !'Hospitalet de Llobregat. · ·r.. ~'íJJ- _, \ 

- Diposit de 2.999,50 euros, garantía per retenció del preu per facturació deis treba l s 'e'o~ espo ei'),t~ l "- 'i?1 i 
\ UJ ~ROi\CNum. ~ ~ o t; 

contractes amb I' Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. \ o ,,. BARC8.üNA 12 .l> ii 
\'."° t, .... J ~Ji 
/~ Tu e'·' P/'jj 

El detall de les partides a cobrar a curt termini (amb les dades comparatives de l'any anterior) és el e, ~~; ..... _ _,..r.,¿_;§/, 
'\~) ~u¡~ -1:i.' I 

~--4 .-..._-:_..,..,. 
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31/12/2018 31/12/2017 
Deutors, entitats vinculades 1.309,56 1.425,03 

Deutors 31.673,90 72.123,93 
Total 32.983,46 73.548,96 

El saldo de l'epígraf "deutors" correspon als serveis d'assessors i assistencia tecnica que la Fundació presta a diversos 
ajuntaments i els lloguers pendents de cobrament a 31.12.18 del projecte d'habitatges socials de Torre Baró. 

Cal tenir en compte que els saldos de credits amb les Administracions Públiques no es consideren instruments 
financers i que per aquest motiu no han estat inclosos en la taula anterior. Vegeu la Nota 12.3. 

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. 

9. 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: 

~ 
Passlus F. a llarg termlnl Passlus F. a curt termlnl 

Derivats/Altres Oerivats/Altres 

Catego e Ex.2018 Ex.2017 Ex.2018 Ex.2017 

Passius financers a cost amortitzat 12.550,00 11.560,00 578.399,44 659.399,05 

Passius financers mantinguts per negociar - - - -
Total 12.550,00 11.560,00 578.399,44 659.399,05 

El saldo deis passius financers de 31 de desembre de 2018 per import d'l2.550,00 euros (11.560,00 euros, l'any 
anterior) correspon a les fiances cobrades als llogaters deis pisos de Torre Baró (Projecte Gestió Social) com a 
garantia de possibles desperfectes a l'hora de la finalització del contracte i retorn de les claus. 

El detall deis passius financers a curt termini, és el següent (ambles dades comparatives de l'any anterior): 

31/12/2018 31/12/2017 
Altres passius financers (*) 454.692,39 540.826,34 
Prow'idors 17.091,00 31.430,23 
Creditors per prestacions de seMis 93.447,69 77.174,21 
Personal (remuneracions pendents de pagament) 13.168,36 9.968,27 
Total 578.399,44 659.399,05 

~1sñr,. 

~ ~ " ..... ,. º0··' 
g? 1.,::.-.' ~-. ,\ 

Els A/tres passius financers, és refereixen principalment a deutes transformables en subvenciory~ j ass·" ,, -~ ;,j f;,'. 
subvencions reintegrables pendents de justificar per import de 454.080,23 euros en l'exercici 20t11~ v~ge •k96-' cl o 1 

11) i de 541.206,40 euros de 31 de desembre de 2017. La resta del saldo es refereix a alt~és.w~ ssh:i-s¡icnoOX'€ :;rj ~:'. : 

\\
O e': . CElO!IA --~ • .-· .1 

Significatius , ;¡:_ BAR · f2 :!:' ·_, 
• \ -- C' "'-' _,:;11~ 

Cal tenir en compte que els saldos de deutes amb les Administracions Públiques no es consicte~ M strume J.J-:1¡f 
financers i que per aquest motiu no han estat inclosos en la tau la anterior. Vegeu la Nota 12.3. ~ ~O -1~/ 

~ --.. ~?"' 
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Altres informacions: 

L'Entitat no té disposades línies de descompte. 
L'Entitat no té polisses de credit concedides a 31 de desembre i tampoc en tenia l'any anterior. 
L'Entitat no té deutes amb garantia real. 

9.1 lnformació sobre els ajornaments de pagament a prove'idors. 

En relació amb els ajornaments de pagament a prove"idors en operacions comercials, la Fundació no esta obligada 
a informar-ne, d'acord amb la Resolució de !'Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (RICAC 2016) que 
deroga la Resolució de 29 de desembre de 2010. 

10. FONS PROPIS 

Els fons propis de l'Entitat estan formats pel fons dotacional, una reserva voluntaria 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 positiu de 11.192,37 euros. 

11. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

No hi ha subvencions, donacions i llegats amb caracter 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 suposara una despesa futura, s'imputa 
en el passiu mentre es consideri que manté el caracter de reintegrable i sera traspassada al resultat de l'exercici 
que correspongui segons el grau de realització de l'activitat. 

A continuació es detallen les subvencions i donacions a les activitats, tant les rebudes durant l'exercici 2018 i 
consumides en el mateix exercici com les procedents d'exercicis anteriors i que són imputades al resultat de 
l'exercici al mateix ritme del grau d'execució del projecte al qual financen. El quadre també mostra el saldo 
pendent a imputar a final de l'exercici, perla part del projecte no executada. 

Saldo Inicia( l111X1rt atorgat ln.,utac16a Trupassos 1 
Saldoflnal durantranv resulta! raclasslflcaclons 

Convenl ICE 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 
l'juntament de Barcelona (Projectes Plurlanuals) 162.849,92 279.289,40 294.537,47 3.262,87 150.864,72 
Dlputacló de Barcelona 90.626.77 0,00 35.520,12 0,00 55.106.65 
Agencia Catalana de Cooperació 11.367,62 0,00 8.104,75 -3.262,87 0,00 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 113.394,00 º·ºº 91.058,43 0,00 22.335,57 
Unió Europea- EACEA Beletrina 0,00 9.589,30 9.589,30 0,00 0,00 
Fons Catara de Cooperació- Mare Nostrum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
l'juntament de Viladecans - Refuglats 0,00 27.000,00 0,00 0,00 2J,OOO.OO 
Operating 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 ~'1' <!>,ll! .~ 
Unió Europea-EACEA6 55.664,80 0,00 23.348,62 0,00 '/.,,'132:3f6.1_l c. 
OperaUng 2018 0,00 291.900,00 291.900,00 O.CM 1,. . .J¿('~ 1<. 
Unió Europea- EDICINET H2020 0,00 78.565,00 4.001,73 q:oc 1r -,~,2~ .,4 
Generalitat de Catalunya-Secretaria Mgracions per refugiats 0,00 6.808,57 6.808,57 ¡Q',Q! &-.f';rooi y;i 
Dlplocat 0,00 10,50 10,50 o.~ W~o.01 1!} 

l'j. Hospitalet de Llobregat- Refugiats 2.876,20 29.520,00 32.396,20 0,00 :;!:' ·.o,OII 
Universitat de Barcelona 0,00 208.550,28 158.550,28 o.o.o s;;_ RC51f.1Klo,oo 0206 
Erasmus+ "Our memorias and r 104.427,09 0,00 62.533,25 Ó,00 Y, 411~.84 IA 
l'j. De Sant Feliu - MJnicipis peral desenvolupament sostenible 0,00 0,00 0,00 'il!OO ) Yn 0,00 
Total 54UOIUII 937.233.111 1.024.359,22 OICic ,,...> 'lt54.080,23 ~ 

\ 
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La mateixa informació pera l'any anterior, és la següent: 

lmport 
lmputacl6a 

Saldo Inicial atorgat 
reaultat 

Saldo final 
durant rany 

ConwnilCE 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 

J\juntament de Barcelona (Projectes Plurianuals) 221.680,00 193.000,00 251.830,08 162.849,92 

Diputació de Barcelona 26.470,00 110.000,00 45.843,23 90.626,77 

Agencia Catalana de Cooperació 17.000,00 21.320,00 26.952,38 11.367,62 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 663,16 113.394,00 663,16 113.394,00 

Unió Europea- EACEA4 5.955,26 0,00 5.955,26 0,00 

Fans Catala de Cooperació- Mare Nostrum 2.909,19 0,00 2.909,19 0,00 

Operating 2017 0,00 165.466,00 165.466,00 0,00 

Unió Europea-EACEA6 0,00 100.000,00 44.335,20 55.664,80 

Diplocat 0,00 1.582,42 1.582,42 0,00 

J\j. Hospitalet de Llobregat- Refugiats 0,00 29.520,00 26.643,80 2.876,20 

Uniwrsitatde Barcelona 0,00 74.415,23 74.415,23 0,00 

Eras mus+ "Our memorias and 1• 0,00 151.960,00 47.532,91 104.427,09 

J\j. De Sant Feliu - Municipis peral desenwlupament sostenible 0,00 17.350,00 17.350,00 0,00 

Total 274.677,61 984.007,65 717.478,86 541.206,40 

12. SITUACIÓ FISCAL 

12.1 lmpost 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 Regim Fiscal especial establert per l'esmentada llei i, en 
conseqüencia, no tributa per l'lmpost sobre Societats. 

La conciliació entre el resultat comptable i la base imposable de l'lmpost sobre Societats, així com la seva 
liquidació és: 

Concepte 

RESULTAT COMPTABLE EXERCICI 

DIFER~NCIES PERMANENTS 

- Disminucions de la Base lmposable 
Resultat de les activitats exemptes 

+ Augments de la Base lmposable 
Despeses de les activitats exemptes 

BASE IMPOSABLE 

lmport2018 

11.192,37 

-11.192,37 

1.288.535,50 
1.288.535,50 

1.277.343,13 
1.277.343,13 

0,00 

lmport2017 

5.839,41 

-5.839,41 

1.031.354,30 
1.031.354,30 

1.025.514,89 
1.025.514,89 

0,00 ~~~ 
~\'-Ív '-'f::' , '\ 

'}) ...... ,, <-} '\ 
12.2 Altres Tributs f f~~:,,~K -;~~ 

;);'J (· 
~ .t ~~ '-' 

La Fundació esta exempta de l'lmpost sobre Activitats Economiques i l'lmpost sobre Béns 1mm !kre~ de 1 ~,;'forrl) itat~i ') 
amb el Regim Fiscal especial regulat a la Llei 49/2002. \\ i¿; ~ Ro:~i~~ ¡g 1~ · 

'· \ -- t> '-:; -,,."1 1 \ \ e) Y, ,,_'S ,._ 1, 

Com ja s'ha comentat en la nota 1, la FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB té el reconeixeme~~ ®J itat d :s?Jf:,I 
caracter social, previst a l'art. 20.3 de la Llei 37 /92, de 28 de desembre i per aixo, gaudeix de l'e..,_~ ífet Hé ~'i ' 

' ~ - / / 
si '----:;~✓' 
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l'lmpost sobre el Valor Afegit en la prestació deis 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 impostes i no espera que, en el 
cas d'una eventual inspecció per part de les autoritats tributaries, 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 contingencies d'impostos significatius que poguessin 
derivar-se de la revisió deis anys no prescrits. 

12.3 Saldos amb organismes públics 

La partida "Credits amb administracions públiques", correspon a totes aquelles subvencions tant d'organismes 
Locals, Autonomics i lnternacionals pendents de cobrament a 31.12.2018. Vegeu nota 8. 

31/12/2018 31/12/2017 
Credits amb les Administracions Públiques 421 .892,04 412.611,80 

- H.P. deutora per /VA a retornar 0,00 0,00 
- H.P. deutora pera/tres conceptes (retencions i /VA a/tres paí'sos) 1,96 0,00 
- Org. Públics deutors per subvencions concedides 421.890,08 412.611,80 

A continuació es mostren els imports que la Fundació deu a les administracions públiques pels diferents 
conceptes, amb les dades comparatives de l'exercici anterior: 

31/12/2018 31/12/2017 
Deutes amb les Admlnlstracions Públiques 39.934,01 34.210,58 

- Hisenda Pública creditora (retencions) 25.537,42 22.615,63 
- Organismes de la Serg. Social Creditors 14.396,59 11.594,95 

13. 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 de l'any anterior) es 
desglossa de la manera següent: 

Descripció lmport a 31/12/18 lmport a 31/12/17 
Sous i salaris 420.766,67 338.939,01 
Seguretat Social a carrec de l'entitat 132.051 ,24 105.6!J?¡;j 
lndemnitzacions 0,00 1,246¡'( ; 
Total Despases de personal 552.817,91 44S¡Jn,11 

fl tr 
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importants des del punt de vista de la memoria com els memorials deis camps de concentració d'Auschwitz
Birkenau i Mathausen-Gusen, per posar només dos exemples deis més rellevants) es va procedir a la contractació 
de fins a quatre persones, en regim de contractació de prestació de serveis. Entre finals de 2017 i principis de 
2018 es va confirmar l'atorgament d'un nou tram de subvenció del tipus Operating Grant pels següents tres anys 
2018-2020, a més de rebre's altres subvencions (Erasmus+) i de la signatura de convenis (Ajuntament de 
Barcelona) pera treballar en la mateixa línia. Per aquest motiu, davant, d'una banda, de la necessitat de manten ir 
l'equip de treball que havia permes consolidar i engrandir el projecte EUROM, pero també, de l'altra, davant la 
impossibilitat legal de mantenir aquests tipus de contractacions de prestació de serveis es va optar per procedir 
a la contractació laboral de les persones que integraven l'equip de l'Observatori. Aixo explica l'increment de la 
partida de retribucions salarials en 2018, increment que és correlatiu a la disminució de la partida de serveis de 
professionals independents." 

En el quadre següent es mostren els ingressos de l'activitat de l'exercici 2018 i !'anterior: 

2018 2017 
Vendes i orestacions de serveis 95.153 72 146.148 91 
Donacions i altres inoressos oer activitats 516.558,75 173.991,65 
Altres subvencions. donacions i lleaats de l'exercici incoroor 507.800 47 543.811 21 
Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts -1.000,00 0,00 
lngressos oer arrendaments 161.507,37 163.535,53 
TOTAL INGRESSOS ACTIVITAT 1.280.020 31 1.027.487 30 

La partida "Altres Resultats" del Compte de Resultats, en l'exercici 2018, ha estat per un import de 167,48. L'any 
anterior, l'import d'aquesta partida va ser de 3.633,56 euros. 

14. PROVISIONS I CONTINGENCIES 

A 31 de desembre de 2018 l'Entitat no ha realitzat cap provisió a llarg termini i no té compromeses garanties 
amb tercers, ni altres passius de contingencia coneguda. Tampoc no n'hi va haver cap l'any anterior. 

15. APLICACIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS I D'INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTARIES 

El fons dotacional té un valor de 12.621,25 euros i esta 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 !libre tercer del ~odi 
Civil de Catalunya, en el termini legalment establert i, la resta, a incrementar la dotació patrimonial o les reserves. 

L'aplicació deis ingressos, durant l'exercici (i en !'anterior), ha estat la següent: 
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2018 2017 
Total ingressos 1.288.535,50 1.031.354,30 
- Despeses necessaries (no propies de l'activitat fundacional) 20.724,09 6.609,56 

Tributs 261,65 2.711,06 
Perdues i deterioraments activitats 20.025,21 3.601,64 

Amortitzacions 72,60 72,60 

Despeses financeres 12,79 0,00 

Altres despeses 351,84 224,26 

Renda obtinguda 1.267.811,41 1.024. 744,74 

70% Rendes a aplicar 887.467,99 717.321,32 

- Despeses fundacionals 1.256.619,04 1.018.905,33 
Ajudes concedides 0,00 3.561,00 

Desp.personal 552.817,91 445.877,79 

Despesa reintegrament subvencions 1.000,00 0,00 

Serveis exteriors 702.801,13 569.466,54 

Total rendes aplicades 1.256.619,04 1.018.905,33 

Excedent d'apllcació 369.151,05 301.584,01 

16. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

Posteriorment al tancament no ha succe"it cap fet significatiu que pugui alterar la imatge fidel de la Fundació 
reflectida en aquests Comptes Anuals Abreujats. 

Per tot aixo, la informació subministrada als presents comptes anuals reflecteix suficientment la imatge fidel del 
patrimoni, de la situació financera i deis resultats. 

17. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

17.1 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 mitjan~ant 2 vocals. 

La seu social de la Fundació es troba en un local cedit per la Universitat de Barcelona, mitjan~ant 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 Un~ er1 Ni 
Barcelona d'una tarifa anual de 5.000 euros (impostes exclosos), imputable també a l'exercici 20 ~~ •~ Ye~ 

. ~ , /4~ q,, anterior. . ,t:> ~ At<?,,;,, % ·. ·o ;A\ 

§¿ ~/ ~-
El detall de les operacions entre la Fundació Solidaritat UB i les altres parts vinculades és la seg~ · t ~ ✓ ry cl ~ \ 
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ln1ressos 31/12/2018 31/12/2017 
lngressos per Conveni ICE - Universitat de Barcelona 6.000,00 6.000,00 
lngressos per traspas de les aportacions deis estudiants en la matrícula - UB 16.945,00 12.741,00 
lngressos per Subvenció directa - Universitat de Barcelona 174.913,28 61.674,23 
lngressos pera activitats - Universitat de Barcelona 16.692,00 0,00 

DesDeses 31/12/2018 31/12/2017 
Despeses per utilització servei telefon i altres serveis - Universitat de Barcelona 41.920,77 2.104,09 
Despeses per valoració del local cedit perla UB 5.000,00 5.000,00 
Despeses per recepció de serveis UB 841,50 10.995,75 

Els saldos pendents a data 31 de desembre, amb les parts vinculades són: 

Saldors deutors Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2017 
Universitat de Barcelona per serveis varis 1.790,50 1.540,50 
Universitat de Barcelona aportacions i subvencions 16.945,00 0,00 
Fundació Privada Món 3 per serveis varis -230,94 -115,47 

Saldors creditors Saldo 31/12/2018 Saldo 31/12/2017 
Universitat de Barcelona per serveis varis 11.724,51 11.934,19 

17.2 Retribucions als membres de l'organ de govern 

Els patrons no han percebut cap retribució per l'exercici del seu carrec durant l'exercici del objecte d'aquests 
comptes anuals. Tampoc n'hi va haver l'any anterior. 

Tampoc s'ha produ'it cap altra retribució per cap altre concepte a cap membre de l'organ de govern durant 
l'exercici 2018 (ni !'anterior). 

No hi ha cap tipus de benefici social així com tampoc no hi ha, a 31.12.18, ni a 31 de desembre de l'any anterior, 
bestretes ni credits concedits als membres de l'organ de govern ni al personal d'alta direcció. 

La retribució total de la direcció, a l'exercici 2018, en concepte de remuneració ha estat de 86.149,16 euros 
anuals, corresponent a dues persones. La de l'exercici anterior va ser de 42.844,20 euros anuals (un director). 

18. ALTRA INFORMACIÓ 

18.1 Nombre mitja de persones ocupades "· 

El nombre mitja de persones ocupades durant l'exercici, ha estat de 14,57 persones mentre que l'any anterior, 
la mitjana va ser de 12,10 persones. 

A final de l'exercici, les persones ocupades, distribu'ides per categories i genere, han estat les següen •~~ .. 
e:,:; 6t~ '-t.;,,_ -~ 

2018 
Categorles Homes Dones Total Homes 
Direcció 2 o 2 1 
Coordinació projectes 2 2 4 2 
Suport adm inistratiu o 1 1 o 
Personal tecnic 2 8 10 2 

6 11 17 5 

2017 
Dones Total 

o 1 
2 4 
1 1 
6 8 
9 14 

!<' ,\_C"-....,:t ~-
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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 despla~aments fora del lloc de residencia habitual, participació en 
activitats fora de l'horari laboral, etc., hagin de suportar despeses addicionals en relació a l'atenció a 
familiars al seu carrec (infants, gent gran, persones amb discapacitats). 

18.2 Canvis en l'organ de Govern 

Durant el 2018 hi va haver canvis en els membres del patronat, respecte de l'any anterior, de manera que la 
composició a 31 de desembre de 2018 és la següent: 

Noms Cognoms CArrec 
Joan Elias Garcia President 
Joan Corominas Guerín Vicepresident primer 
Ernest Pons Fanals Vicepresident segon 
María Belén Noguera de la Muela Secretaria 
Alejandro ~uilarVila Vocal 
Nuria A}'1'Tlerich Vocal 
Mercé Puig Rodríguez-Escalona Vocal 
Irene Maestro Yarza Vocal 
Maite Vilalta Ferrer Vocal 
Antonio Sans Martín Vocal 
Josep Oriol Escardíbul Ferra Vocal 
Nuria Casamitjana Badia Vocal 
Marta Segarra Beitia Vocal 
David Bondia García Vocal 

A 31 de desembre, encara no havien estat inscrits al Protectorat els canvis de patrons. A data de formulació 
d'aquests comptes, ja han estat inscrits. 
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seva realització ni comunicació al Protectorat pera la realització de les mateixes ni l'emissió i presentació de cap 
declaració responsable per part del Patronat, tret de la inscripció deis nomenaments de patrons comentada en 
la nota 18.2 anterior. 

19. INFORME D'INVERSIONS TEMPORALS. 

La direcció de l'entitat és coneixedora del nou Acord de 20 de febrer de 2019 del Consell de la Comissió Nacional 
del Mercat de Valors pel qual s'aprova el codi de conducta relatiu a les inversions de les entitats sense anim de 
lucre, publicat al B.O.E. de 5 de marc; de 2019 i manifesta que la política d'inversions de la Fundació s'adapta a 
allo que disposa aquest nou Acord. 

A efectes d'aquest codi de conducta, es consideren com a inversions temporals qualssevol inversions en 
instruments financers subjectes a l'ambit de supervisió de la CNMV. Són considerats instruments financers els 
que recull l'annex de la Llei del Mercat de valors, al que remet el seu article 2. 

La Fundació, a l'hora de seleccionar la realització d'inversions temporals, quan en fa, 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. 

20. INFORMACIÓ SEGMENTADA 

La totalitat deis ingressos prové de la realització de les activitats propies de la Fundació, comentades en la nota l. 

Barcelona, 30 de juny de 2019 
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A Barcelona, 30 de juny de 2019, resten formulats els Comptes Anuals (Balan~ abreujat, Compte de Resultats 

abreujat, Estat de Canvis del Patrimoni Net abreujat i Memoria abreujada), de 1'01/01/18 al 31/12/18 de 

l'entitat FUNDACIÓ PRIVADA SOLIDARITAT UB, donant la seva conformitat, mitjan~ant signatura, el President, 
la Secretaria i el Director de la Fundació. 

FIRMES: 

PRESIDENT: 

SR. JOAN ELIAS GARCÍA 

SECRETARIA: 
SRA. MARÍA BELÉN NOGUERA DE LA MUELA 

DIRECTOR: 
SR. XAVIER LÓPEZ I ARNABAT 


