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INFORME D'AUDITORIA INBEPENDENT DE COMETES ANUALS
Al Consell Social de la Universitat Autónoma de Barcelona (per encárrec del rector de la Universitat
Autónoma de Barcelona):

Informe sobre els comptes anuals
Hem auditat els comptes anuals adjunts de la Universitat Autónoma de Barcelona, que comprenen el
balanc a 31 de desembre de 2014, el compte de resultat economicopatrimonial, l'estat de liquidació del
pressupost ila memoria corresponents a l'exercici finalitzat en aquesta data.

Responsabilitat de la gerencia en relació amb els comptes anuals
La gerencia és la responsable de formular els comptes anuals adjunts, de forma que expressin la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat economicopatrimoniali de la liquidació
del pressupost de la Universitat Autónoma de Barcelona, de conformitat amb el marc normatiu
d'informació financera aplicable a l'entitat a Espanya, que s'identifica en la nota 3 de la memoria
adjunta,idel control intern que considerin necessari per a permetre la preparació de comptes anuals
lliures d'incorrecció material deguda a frau o error.

Responsabilitat de l'auditor
La nostra responsabilitat és expressar una opinió sobre els comptes anuals adjunts basada en la nostra
auditoria. Hem dut a terme la nostra auditoria de conformitat amb la normativa reguladora de
l'auditoria de comptes vigent a Espanya. Aquesta normativa exigeix que complim els requeriments
d'ética, així com que planifiquen!i executem l'auditoria a la fi d'obtenir una seguretat raonable que els
comptes anuals están lliures d'incorreccions materials.
Una auditoria requereix l'aplicació de procediments per a obtenir evidencia d'auditoria sobre els
imports ila informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del
judici de l'auditor, inclosa la valoració deis riscos d'incorrecció material en els comptes anuals, deguda
a frau o error. En efectuar aqüestes valoracions del risc, l'auditor té en compte el control intern
rellevant per a la formulació per part de l'entitat deis comptes anuals, a fi de dissenyar els
procediments d'auditoria que siguin adequats en funció de les circumstáncies, ino amb la finalitat
d'expressar una opinió sobre l'efícácia del control intern de l'entitat. Una auditoria també inclou
l'avaluació de l'adequació de les polítiques comptables aplicades i de la raonabilitat deles estimacions
comptables realitzades per la direcció, així com l'avaluació de la presentació deis comptes anuals
presos en el seu conjunt.
Consideran que l'evidéncia d'auditoria que hem obtingut proporciona una base sufícient i adequada
per a la nostra opinió d'auditoria.

Opinió
Segons la nostra opinió, els comptes anuals adjunts expressen, en tots els aspectes significatius, la
imatge fidel del patrimonii de la situació financera de la Universitat Autónoma de Barcelona a 31 de
desembre de 2014, així com del seu resultat economicopatrimonial i de la seva liquidació del
pressupost corresponents a l'exercici anual finalitzat en aquesta data, de conformitat amb el marc
normatiu d'informació financera que resulta d'aplicació i,en particular, amb els principisi criteris
comptables que hi estiguin continguts.

• PricewaterhouseCoopers Auditores,S.L., Avinguda Diagonal, 640, 08017 Barcelona, España
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R. M. Madrid, hoja 87.250-1, folio 75, tomo 9.267, libro 8.054, sección
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Parágrafs d!énfasis
Sense que afecti a la nostra opinió d'auditoria, hem d'esmentar el fet assenyalat en la Nota 7.2 de la
memoria adjunta 011 s'indica que laUniversitat manté a 31de desembre de 2014 i2013, un saldo a
cobrar amb la Generalitat de Catalunya per import de 6,2 milions d'euros, corresponent básicament a
una mensualitat de la subvenció corrent no atesa de l'any 2003 (deute historie). Addicionalment,
existeix un import pendent de cobrament a 31 de desembre de 2014 i2013, per 2 milions d'euros
corresponents al Pía d'Inversions Universitáries 2001-2005 que forma part del deute historie ique ha
estat igualment reconegut com a tal enl'escrit del 29 d'abril de 2015 del Director General
d'Universitats de la Generalitat de Catalunya. Tot ique la Universitat té registrat aquest deute, 8,2
milions d'euros, dins l'Actiu Correntiho incorpora en el Romanent de Tresoreria com a pendent de
cobrament, la realització d'aquest import restará condicionada a les disponibilitats pressupostáries de
la Generalitat de Catalunya en futurs exercicis, amb el que existeix una incertesa sobre la data i
imports fináis en que aquest deute será fet efectiu.
Malgrat l'esforg realitzat per la Universitat, que ha suposat que l'estat de liquidació del pressupost de
l'exereici 2014 s'hagi liquidat amb un superávit de fínan^ament
de 1,2 milions d'euros, segons es
desprén deis comptes anuals adjunts, la situació financera segueix sent delicada, al trobar-se el
romanent de tresoreria no afectat, segons s'indica a l'Estat del Romament de Tresoreria de la memoria
adjunta, en 40 milions d'euros en negatiu (import que s' incrementaria fíns els 63 milions si
consideran el romanent no afectat compromés) ial ser el fons de maniobra expressat per al balanc
adjunt negatiu en 65 milions d'euros. Aquesta circumstáncia posa de manifest la necessitat de seguir
prenent accions que permetin una millora de les disponibilitats liquides de la entitat ipossibilitin el
compliment de les seves obligacions.

Informe sobre altres requerimients legáis i reglamentaris
L'informe de gestió adjunt de l'exereici 2014 conté les explicacions que el Gerent de la Universitat
considera oportunes sobre la situació de la entitat, l'evolució de les seves línies d'activitat isobre altres
assumptes ino forma part integrant deis comptes anuals. Hem verifica! que la informado comptable
que conté l'esmentat informe de gestió concorda amb la deis comptes anuals de l'exereici 2014. El
nostre treball com a auditors es limita a la verificació de l'informe de gestió amb l'abast esmentat en
aquest mateix parágraf, ino inclou la revisió d'informació diferent de l'obtinguda a partir deis registres
comptables de la entitat.
PrieewaterhouseCoopers Auditores, S.L.

COL-LEGI
DE CENSOOS JURAIS
DE COMPTES
DE CATALUNYA
Membre exercent:

Francisco J. Crespo Aller
19 dejuny de 2015
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Universitat Autónoma
de Barcelona
Comptes Anuals de
l'exercici acabat el
31 de desembre de 2014 i
informe de gestió de l'exercici de 2014

UN1VERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
BALANQOS DE SITUACSÓ EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2014 I DE 2013
(EN EUROS)
Actiu
A) Immobilitzat

31/12/2014
280.584.630

294.026.758

213.931

595.321

7.050.746
(6.836.815)

6.870.796
(6.275.475)

279.535.152

291.932.828

II Immobilitzacions immaterials (nota 4)
3. Aplicacions ¡nformátiques
6. Amortiízacions

III Immobilitzacions materials (nota 5)
1. Terrenys
2. Edificis i construccions
3. Utillatge, rnobiliari, equips docents i d'investigació

66.383.068

66.863.734

270.860.374
145.280.329

266.707.144

4. Immobilitzat en curs

447.479

5. Equips Informátics

35.699.299

6. Altre immobilitzat
7. Amortitzacions

31/12/2013

78.479.822
(317.615.219)

142.639.330
8.717.929
35.510.353
72.641.252
(301.146.914)

Passiu

31/12/2014

31/12/2013
72.600.939

A) Fons propis (nota 9)

67.563.225

I

Patrimoni

69.423.131

74.243.897

1.
3.
4.
5.

Patrimoni
Patrimoni rebut en cessió
Patrimoni lliurat segons conveni pendent de cessió
Patrimoni lliurat en cessió

93.429.262
10.402.190
(3.810.000)
(30.598.321)

95.072.220
10.402.190
(861.227)
(30.369.286)

(1.859.906)

(1.642.958)

131.189.949

137.528.294

4.330.626

6.321.291

D) Creditors a Ilarg termini (nota 12)

12.461.356

22.630.186

IV Resultats de l'exercici
B) Ingressos a distribuir en diversos exercicis (nota 10)
C) Provisions per a riscos i despeses (nota 11)

V Inversions financeres permanents (nota 6)

835.547

1.498.609

II Altres deutes a Ilarg termini

12.457.981

22.630.186

1. Cartera de valors a ilarg termini
2. Altres inversions i crédits a Ilarg termini
3. Fiances i dipósits constitui'ts a Ilarg termini

4.019.462
531.395
11.847

4.015.863
1.062.790
160.269

2. Deutes amb altres entitats
4. Fiances i dipósits rebuts a Ilarg termini

12.456.331
1.650

22.628.536
1.650

(3.727.157)

(3.740.313)

III Desemborsaments pendents sobre accions no exigit
4. Provisions

E) Creditors a curt termini (nota 13)
B) Despeses a distribuir en diversos exercicis

-

68.753.395

92.352.415

1. Deutes amb entitats de crédit
2. Altres deutes (nota 12)

II

Deutors (nota 7)

1. Deutors pressupostaris
2. Deutors no pressupostaris
4. Administracions publiques
5. Altres deutors
6. Provisions
III Inversions financeres temporals
2. Altres inversions i crédits a curt termini (nota 8)
IV Tresoreria
V

Ajustaments per periodificació (nota 13.3)
TOTAL ACTIU

-

133.792.869

147.298.463

22.343.850

7.557.461

-

II Deutes amb entitats de crédit i altres
C) Actiu circulant

3.375

59.864.778

83.660.194

59.382.592

84.674.889

1.436.070
1.346.634
221.973
(2.522.491)

1.540.147
1.002.856
179.549
(3.737.247)

531.395

531.395

531.395

531.395

194.035

795.387

8.163.187

7.365.439

349.338.025

386.379.173

9.768.288

2.117.647

12.575.562

5.439.814

33.591.084

60.816.153

Creditors pressupostaris
Creditors no pressupostaris
Administracions publiques
Altres creditors
Fiances i dipósits rebuts a curt termini

18,384.675
8.214.920
5.334.475
1.648.527
8.487

14.079.495
6.114.260
38.251.975
2.343.532
26.891

IV Ajustaments per periodificació (nota 13.3)

77.857.935

78.924.849

349.338.025

386.379.173

III Creditors
1.
2.
4.
5.
6.

TOTAL PASSIU

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
COMPTES DE RESULTATS ECONOMICOPATRIMONIALS
CORRESPONENTS ALS EXERCICIS ANUALS ACABATS
EL 31 DE DESEMBRE DE 2014 I DE 2013
(EN EUROS)
DESPESES
3. Despeses de gestió ordinaria, de funcionament
deis servéis i de prestacions socials
a) Despeses de personal (nota 16.1)
c) Dotacions per a amortitzacions (nota 4 i 5)
d) Dotació i pérdua de provisions de tráfic
e) Altres despeses de gestió (nota 16.2)
f) Despeses financeres i assimilables
g) Dotació de les provisions d'inversions
financeres (nota 6)

Exercici

Exercici

2014

2013

286.001.374

295.496.187

205.970.735

210.879.329

19.140.266

20.703.832

844.488

2.641.354

58.081.167

58.193.042

1.961.138
3.580

3.043.621
35.009

INGRESSOS
1. Vendes i prestacions de servéis (nota 15.1)
a) Vendes

c) Transferéncies i subvencions de capital

19.340.524

18.745.643

141.606

472.058

3. Ingressos de gestió ordinaria (nota 15.2)

83.055.843

83.787.107

a) Preus públics per prestació de servéis o
realització d'activitats
4. Altres ingressos de gestió ordinaria

83.055.843

83.787.107

4.494.058

5.624.886

5. Transferéncies i subvencions (nota 15.4)
a) Transferéncies i subvencions corrents
c) Transferéncies i subvencions de capital

5. Pérdues i despeses extraordináries (nota 16.4)
a) Pérdues procedents de l'immobilitzat

3.915.834

4.921.734

c) Despeses extraordináries

19.758
2.659.190

15.309
3.193.530

d) Despeses i pérdues d'altres exercicis

1.236.886

1.712.895

309.399.338

319.635.622

Total des peses
Estalvi de l'exercici

-

-

17.737.768
79.572

c.2) Excés de provisió

a) Transferéncies i subvencions corrents

16.840.125

17.658.196

f) Altres interessos i ingressos assimilats
19.217.701

2013

167.929

c.1) Altres ingressos de gestió (nota 15.3)

19.482.130

Exercici

2014

16.672.196

b) Prestacions de servéis

a) Reintegraments

4. Transferéncies i subvencions (nota 16.3)

Exercici

6. Beneficis i ingressos extraordinaris (nota 15.5)
a) Benefici procedent de l'immobilitzat
b) Subvencions de capital traspassades al resultat
de l'exercici (nota 10)
e) Ingressos i beneficis d'altres exercicis
Total ingressos
Desestalvi de l'exercici

204.777

86.887

1.728.274

2.234.460

2.502.289

3.231.575

58.718

71.964

188.816.295

197.244.241

166.495.896

167.923.304

22.320.399

29.320.937

14.333.111
2.145.154
12.056.975

13.598.662
715
13.036.819

130.982

561.128

307.539.432

317.992.664

(1.859.906)

(1.642.958)
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UNiVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2014
A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN DATA 31.12.14 (en euros)
PRESSUPOST MODIFICACIONS PRESSUPOST OBLIGACIONS PAGAMENTS
CONCEPTE

12
13
15
16

20
21
22
23
24

DENOMINACIÓ CONCEPTE

INICIAL

DESPESES DE PERSONAL
Funcionarte
Personal laboral
Incentiu al rendiment
Assegurances i prestacions socials

109.011.003
61.623.245
585.646

TOTAL CAPÍTOL 1er.

DE CRÉDITS

DEFINITIU
1

CONTRETES
2

195.650.489

(1.189.218)

1.648.172
12.391.015
37.592.714
1.923.939

%
D'EXECUCIÓ
6=2/1
100%
100%
100%
100%

2.534.143

194.461.271

194.461.271

191.927.128

2.534.143

1.981.948
12.237.814
89.842.265
2.153.515
936.844

1.855.210
9.470.436
36.349.600
2.092.360
626.990

1.359.223
7.336.121
28.975.408
1.864.677
472.799

495.987
2.134.315
7.374.192
227.683
154.191

(126.738)
(2.767.378)
(53.492.665)
(61.155)

617.295

333.776
(153.201)
52.249.551
229.576
319.549

(309.854)

97%
67%

54.173.135

52.979.251

107.152.386

50.394.596

40.008.228

10.386.368

(56.757.790)

47%

Présteos i crédits
Interessos de demora i altres despeses financeres

600.000
2.288.523

(203.160)
488.981

396.840
2.777.504

396.840
2.777.504

384.330
2.763.072

12.510
14.432

TOTAL CAPÍTOL 3er

2.888.523

285.821

3.174.344

3.174.344

3.147.402

26.942

1.365

TOTAL CAPÍTOL 2on.

28.879.826

ESTAT DE
L'EXECUCIÓ
5=2-1

28.879.826

Conservació i reparado
Material, subministraments i altres
Indemnitzadó per raons de servei
Despeses de publicacions

97.143.040
68.089.280
349.125

PENDENT DE
PAGAMENT
4=2-3

97.143.040
68.089.280
349.125
26.345.683

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Lloguers

97.143.040
68.089.280
349.125

24.430.595

(11.867.963)
6.466.035
(236.521)
4.449.231

REALITZATS
3

-

100%

-

94%
77%
40%

DESPESES FINANCERES
31
35

44

TRANSFERÉNCIES CORRENTS
D'organismes Autónoms Administ
A empreses publiques ¡ altres

46
48
49

41

A corporacions locáis
A famílies i ¡nstitucions sense lucre
A l'exterlor

118.029
24.040
16.935.797
13.944

TOTAL CAPÍTOL 4rt.

17.091.810

1.365
48.549

100%
100%

-

100%

-

1.365

1.365
166.578
24.040

157.905

8.673
24.040

2.429.681
83.462

166.578
24.040
19.365.478
97.406

19.365.477
97,406

19.113.709
97.406

251.768

2.563.057

19.654.867

19.654.866

19.370.385

284.481

100%
100%
100%
100%
100%

-

100%

-

3
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ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN DATA 31.12.14 (en euros)

CONCEPTE

61
62
63
64

71
74
78

DENOMINACIÓ CONCEPTE
INVERSIONS
Inversió en terrenys, edificis ¡ altres construccions

PRESSUPOST MODIFICACIONS PRESSUPOST OBLIGACIONS PAGAMENTS PENDENT DE
ESTAT DE
INICIAL
DE CRÉDITS
DEFINITIU
CONTRETES REALITZATS PAGAMENT L'EXECUCIÓ
4=2-3
5=2-1
1
2
3

%
D'EXECUCIÓ
6=2/1

Inversions en mobiliari, equips informátics i altre inmobilitzat
Inversió en recerca

1.442.500
1.174.030
4.588.362

6.340.860
1.495.705
2.728.080

7.783.360
2.669.735
7.316.442

3.669.036
1.621.825
4.794.465

2.903.400
1.186.770
3.851.103

14.277.605

33.767.057

48.044.662

22.531.930

20.777.840

943.362
1.754.090

(25.512.732)

47%
61%
66%
47%

TOTAL CAPÍTOL 6é.

21.482.497

44.331.702

65.814.199

32.617.256

28.719.113

3.898.143

(33.196.943)

50%

-

36.333
49.196
56.077

36.333
49.196
56.077

36.333
49.196
56.077

49.196
56.077

-

141.606

141.606

141.606

105.273

Adquisició d'accions i participacions en fundacions

-

2.250

2.250

2.250

2.250

TOTAL CAPÍTOL 8é

-

2.250

2.250

2.250

Inversions en maquinaria, instal-lacions i material de transport

TRANSFERÉNCIES DE CAPITAL
D'organismes autónoms
A empreses publiques i altres
A famílies i ¡nstitucions sense ánim de lucre
TOTAL CAPÍTOL 7é

765.636
435.055

(4.114.324)
(1.047.910)
(2.521.977)

36.333

-

36.333

-

100%

-

-

100%

2.250

-

-

100%

100%
100%
100%

VARIACIÓ DACTIUS FINANCERS
84

91

VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS
Amortització de présteos

3.488.595

(456.335)

3.032.260

3.032.260

3.032.260

-

-

100%

TOTAL CAPÍTOL 9é

3.488.595

(456.335)

3.032.260

3.032.260

3.032.260

-

-

100%

294.775.049

98.658.134

393.433.183

303.478.449

286.312.039

TOTAL DESPESES

17.166.410

(89.954.734)

77%
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UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2014
B) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS
ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN DATA 31.12.14 (en euros)

CONCEPTE

DENOMINACIÓ CONCEPTE

PRESSUPOST MODIFICACIONS PRESSUPOST
DE CRÉDITS
DEFINITIU
INICIAL
1

DRETS
LIQUIDAIS
2

RECAPTACIÓ
LIQUIDA
3

PENDENT DE
COBRAMENT
4=2-3

ESTAT DE
L'EXECUCIO
5=2-1

%
D'EXECUCIÓ
6=2/1

TAXESIALTRESINGRESSOS
31
32
33
38
39

Preus públics
Prestadó de servéis
Venda de béns
Ingressos pressupostos tancats
Altres ingressos

4.098.399
2.346.501
39.451
204.777
322.001

81.760.059
14.325.695
130.000
-

750.000

85.858.458
16.672.196

85.858.458
16.672.196

169.451
204.777
1.072.001

169.451
204.777
1.072.001

71.182.369
12.905.245
100.209
204.777
1.020.792

14.676.089
3.766.951
69.242

-

-

51.209

100%
100%
100%
100%
100%

'

TOTAL CAPÍTOL 3er.

96.965.754

7.011.129

103.976.883

103.976.883

85.413.392

18.563.491

6.693.265
1.019.900

(404.229)
(22.359)
116.410
1.145.710

6.289.036
997.541

6.089.316
986.041
116.410
3.129.720

199.720
11.500

116.410
4.491.672
148.995.248
275.691
3.580.857
751.557

6.289.036
997.541
116.410
4.491.672
148.995.248
275.691
3.580.857
751.557

997.885

-

100%

TRANSFERÉNCIES CORRENTS
40
41
43
44

De l'administradó de l'estat
D'organismes autónoms administratius
D'organismes autónoms comerciáis, indust o Fl
D'empreses públiques i altres ens públics

45
46
47

D'ens territorials
D'ens locáis
D'empreses privades
De famílies i inst. sense ánim de lucre
D'organismes de l'exterior

48
49

TOTAL CAPÍTOL 4rt.

51
52
53
54
55

INGRESSOS PATRIMONIALS
Interessos de bestretes i présteos

-

3.345.962
157.508.188
167.500
3.504.000

(8.512.940)
108.191
76.857

255.000
1.052.529

496.557
(54.644)

173.546.344

(7.050.447)

15.000

997.885

654.895
986.263

166.495.897

166.495.897

160.154.787

26.038
4.234

26.038
4.234
28.445
350.529
304.704
713.950

Interessos de dipósit
Altres ingressos financers
Renda de béns ¡mmobles

3.000
7.000
250.000

11.038
1.234
21.445
100.529

Rendiments concessions

300.000

4.704

28.445
350.529
304.704

TOTAL CAPÍTOL 5é.

575.000

138.950

713.950

roar,, "iG- f.:: rnr,r.w .l '

-

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

100%
100%

6.341.110

-

100%

26.038

-

-

4.234
28.445
232.002

-

-

1.361.952
3.052.674
6.980
1.600.000
96.662
11.622

145.942.574
268.711
1.980.857

-

-

-

-

100%
100%

118.527

-

137.877

166.827

-

100%
100%
100%

402.558

311.392

-

100%

-

-

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN DATA 31.12.14 (en euros)

CONCEPTE

DENOMINACIO CONCEPTE

PRESSUPOST MODIFICACIONS PRESSUPOST
INICIAL
DE CREDITS
DEFINITIU
1

61

RECAPTACIÓ
LIQUIDA

2

3

PENDENT DE
COBRAMENT
4=2-3

ESTAT DE
L'EXECUCIÓ
5=2-1

%
D'EXECUCIÓ
6=2/1

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
Alienació de béns immobles

2.614.848

-

2.614.848

2.614.848

2.614.848

-

-

100%

TOTAL CAPITOL 9é.

2.614,848

-

2.614.848

2.614.848

2.614.848

-

-

100%

7.436.965
312.617

7.436.965

7.370.855
256.596

70
71
73
74

TRANSFERENCIES CAPITAL
De l'administració de l'estat
D'organismes autónoms administratius
D'organlsmes autónoms comerciáis, industriáis o Fl
D'empreses publiques i altres ens públics

75
76
77

De comunitats autónomes
De corporacions locáis
D'empreses privades

5.348.052
50.000

78
79

De families i d'institucions sense ánim de lucre
De l'exterior
TOTAL CAPITOL 7é.

5.489.057
359.260
-

1.289.666

1.947.908
(46.643)
-

-

607.533
(2.057.852)

-

(3.696)
1.389.990

3.290.200
46.304
1.389.990

1.818.173
6.187.500

2.278.665
(10.112)

4.096.838
6.177.388

20.541.708

4.105.793

24.647.501

24.647.501

-

ACTIUS FINANCERS
Reintegrament de présteos
Devolució de dipósits i flanees
Venda d'accions I participacions
Romanents genérics

-

20.269.987

87.3

Romanents específics

-

74.186.919

TOTAL CAPÍTOL 8é.

531.395

94.456.906

PASSIUS FINANCERS
Préstecs i crédits concedits

-

TOTAL CAPITOL 9é.

-

TOTAL INGRESSOS

1.897.199

312.617
1.897.199
3.290.200
46.304
1.389.990
4.096.838
6.177.388

83
84
86
87.2

91

DRETS
LIQUIDATS

-

775.405
-

46.304
1.118.874

66.110
56.021
-

1.121.794
3.290.200
-

.

100%
100%

-

_

-

100%
100%
100%
100%
100%
100%

-

100%

-

271.116

-

3.071.337
6.177.388

1.025.501

-

18.816.759

5.830.742

-

-

-

-

-

-

-

-

531.395

-

531.395

531.395

531.395

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.269.987

-

-

-

(20.269.987)

0%

74.186.919

-

-

-

(74.186.919)

0%

94.988.301

531.395

531.395

-

(94.456.906)

1%

(4.197)

(4.197)

(4.197)

(4.197)

-

-

100%

(4.197)

(4.197)

(4.197)

(4.197)

-

-

100%

98.658.134

393.433.183

298.976.277

267.929.542

294.775.049

31.046.735

-

100%
-

(94.456.906)

76%
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UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2014
RESULTAT PRESSUPOSTARI
Conceptes
1. (+) Operacions no financeres
2. (+) Operacions amb actius financers

Drets reconeguts
Obligacions
reconegudes netes
nets
(Euros)

Imports

298.449.078

300.443.939

(1.994.861)

531.395

2.250

529.145

I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (1+2)

(1.465.716)

II. VARIACIÓ NETA DE PASSIUS FINANCERS

(3.036.457)

III. SALDO PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI (l+li)

(4.502.173)

4.(+) Crédits disposats finangats amb romanent de tresoreria (romanenl no afectat compromés)

(3.019.235)

5. (-) Desviacions de finangament positives per recursos de l'exercici en despesa amb finangament afectat
6.(+) Desviacions de finangament negatives en despesa amb finangament afectat

8.736.907

IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANQAMENT DE L'EXERCICI (III+4+5+6)

1.215.499

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
Euros
1.(+)Drets pendents de cobrament

57.767.930

(+) del pressupost corrent

31.046.735

(+) de pressupostos tancats

27.146.203

(+) d'operacions no pressupostáries

3.187.870

(+) d'operacions comerciáis
(-) de cobrament dubtós

2.522.491

(-) drets cobrats pendents d'aplicació definitiva

1.090.387

2.(-)Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost correnl

25.060.527
17.166.410

(+) de pressupostos tancats

28.610

(+) d'operacions no pressupostáries

7.893.152

(+) d'operacions comerciáis
(-) obligacions pagades pendents d'aplicació definitiva

27.645

3.(+)Fons líquids

(9.773.244)

4.(+)Ajustaments per periodificació

-

I. Romanent de tresoreria afectat
II. Romanent de tresoreria no afectat
Romanent no afectat
Romanent no afectat compromés

III. Romanent de tresoreria total (1-2+3) - (l+ll)

62.927.521
(39.993.362)
(63.282.584)
23.289.222

22.934.159
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El resum de l'estat d'execució del pressupost de l'exercici de 2014 és com segueix:
Euros
(39.993.362)
62.927.521
22.934.159

Romanent genéric
Romanent específic
Total romanent

El desglossament de les partides del romanent específic és:
Euros
ACTIVITATS
9.275.355

Cursos de postgrau
Formació de professorat
Formació de PAS
Activitats de recerca
Altres activitats

455.283
1.099
16.554.250
12.585.933

Total activitats

38.871.920

INVERSIONS
739.413

Inversions en terrenys, edificis i altres construccions
Inversions en maquinária, installacions I material de transport
Inversions en mobiliari, equips informátics i altres immobilitzat

548.708
475.033
8.411.432
5.481.809

Programes d'investigació subvencionáis
Programes de recerca
Convenis

10.921.697

Total inversions

26.578.092

Drets pendents de cobrament dubtós

(2.522.491)

Total romanent específic

62.927.521

COMPTE GENERAL DE LA TRESORER1A
Euros

Euros

Euros

SALDO INICIAL EN DATA 1.1.2014

(2.142.942)

COBRAMENTS PRESSUPOSTARIS

322.523.168

Exercici corrent del període

267.929.542

Exercici anteriors
Saldo deutor en data 31.12.2013
Cancel lacio RD

83.736.869
1,997.040

Saldo deutor en data 31.12.2014

27.146.203

54.593.626
298.949.788

PAGAMENTS PRESSUPOSTARIS
Exercici corrent del període
Exercici anteriors
Saldo creditor en data 31.12.2013
Saldo deutor en data 31.12.2014
MOVIMENT NET EXTRAPRESSUPOSTARI
SALDO FINAL EN DATA 31.12.2014

286.312.039
12.666.359
28.610

12.637.749
(31.203.682)
(9.773.244)

MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

DENOMIWACIÓ

Incorporado

Modificacions i

del romanent

majors ingressos

Taxes i altres ingressos
Transferéncies corrents
Ingressos patrimonials
Alienació d'inversions reals
Transferéncies de capital

-

Passius financers

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i
servéis
Despeses financeres
Transferéncies corrents
Inversions

138.950

-

(4.197)
94.456.906

4.201.228

138.950
-

.
.

4.105.793
94.456.906
(4.197)

-

.

98.658.134

(10.508.942)

9.319.724

(1.189.218)

57.443.047

6.575.229

(11.039.025)

52.979.251

147
3.309.221

37.013.859

285.674
(746.164)
8.594.177

285.821
2.563.057
44.331.702

.

-

Transferéncies de capital

-

Variació d'actius financers

-

2.250

Variació de passius financers

-

(996)

Total

Total
modificacions
7.011.129
(7.050.447)

-

-

-

Total

-

4.105.793
94.456.906

reclassificacions

7.011.129
(7.050.447)
-

-

Actius financers

Transferéncies
de crédit i

-

94.456.906

4.201.228

(1.276.334)
141.606
(455.339)
-

141.606
2.250

-

(456.335)
98.658.134

Universitat Autónoma de Barcelona
Memoria corresponent a
l'exercici anual acabat el
31 de desembre de 2014
1.

Naturalesa i activitat de la Universitat
La Universitat Autónoma de Barcelona (en endavant, la Universitat), fundada l'any 1968, és una institució de
dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que, d'acord amb la Constitució i
la legislació vigent, gaudeix i actúa en régim d'autonomia, prestant el servei públic de l'ensenyament superior
mitjangant la docéncia, la recerca i l'estudi. Es regeix per la Llei Orgánica 6/2001 d'Universitats (LOU), de 21
de desembre, modificada per la Llei Orgánica 4/2007 d'Universitats, de 12 d'abril, per la Llei 1/2003
d'Universitats de Catalunya, de 19 de febrer, per les normes dictades per l'Estat i la Generalitat de Catalunya i
pels estatuís propis, aprovats en sessió del 22 de maig de 2003.
En els termes de la Llei Orgánica d'Universitats, l'autonomia de la Universitat comprén:
a) L'elaboració deis seus estatuts i de les seves própies normes d'organització i funcionament, així com de
la resta de normes de régim intern.
b)

L'elecció, la designació i la remoció deis corresponents órgans de govern i de representació.

c)

La creació d'estructures especifiques que actuTn com a suport de la investigado i la docéncia.

d) L'elaboració i l'aprovació de plans d'estudis i recerca, i d'ensenyaments específics de la formado al llarg
de tota la vida.
e) La selecció, la formado i la promoció del personal docent i investigador i d'administració i servéis, així
com la determinado de les condicions en qué han de desenvolupar les seves activitats.
f)

L'admissió, el régim de permanéncia i la verificado de coneixements deis estudiants.

g) L'expedició de títols amb carácter oficial i validesa en tot el territori estatal, i deis seus diplomes i títols
propis.
h)

L'elaboració, l'aprovació i la gestió deis seus pressupostos i l'administració deis seus béns.

i)

L'establiment i la modificació de les seves relacions de llocs de treball.

j)
L'establiment de relacions amb altres entitats per a la promoció i el desenvolupament deis seus fins
¡nstitucionals.
k)

Qualsevol competéncia necessária per al compliment adequat del servei públic d'educació superior.

Les finalitats de la Universitat són, d'acord amb els seus estatuts:
a) Exercir la docéncia de grau superior, tant peí que fa al coneixement i a la cultura com peí que fa a la
formació especialitzada i la preparado per a l'exercici professional, amb un esperit de recerca constant de la
qualitat i l'excel-léncia.
b) Participar en la creació de coneixements científics, técnics i professionals mitjanqant la dedicado a la
recerca i la posterior transferéncia deis resultats obtinguts a la societat.
c) Cercar la plena integració de l'activitat de docéncia i de recerca en l'ámbit internacional i, en particular,
en els espais europeus d'educació superior i de recerca.
d) Fomentar l'avaluació de la qualitat en la docéncia, la recerca i la gestió, d'acord amb criteris, objectius i
metodologies equiparables ais estándards ¡nternacionals.
e)

Participar en la millora i en el desenvolupament del sistema educatiu.
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f)
Afavorir, estimular i acollir l'activitat intel-lectual i artística en tots els ámbits de la cultura i del
coneixement.
g) Fomentar el pensament crític, l'esperit emprenedor i la cultura de la llibertat i el pluralisme, així com
l'educació en els valors cívics i socials propis d'una societat democrática.
h) Difondre la cultura a través d'activitats d'extensió universitaria i de formació permanent al llarg de la vida
de les persones.
i)
Participar en el progrés i en el desenvolupament generáis de la societat catalana, i en la conservado i
l'enriquiment del seu patrimoni intel-lectual, cultural, natural i científic i en el desenvolupament económic i el
benestar social.
j)

Les altres finalitats que les liéis ii atribueixin.

Aqüestes finalitats es recullen en un pressupost elaborat a partir deis ingressos provinents básicament de:
a)

La subvenció global fixada anualment per la Generalitat de Catalunya en els seus pressupostos.

b)

Subvencions i ajuts atorgats per altres administracions, entitats i institucions publiques o privades.

c) Taxes i drets establerts legalment, dins deis quals figuren els preus públics, per al curs 2014/2015,
reguláis en el Decret 92/2014, de 17 de juny, publicat al Diarí Oficial de la Generalitat de Catalunya de 19 de
juny de 2014.
d) Els rendiments procedents de Pexplotació del patrimoni i d'altres activitats recollides a la Llei Orgánica
d'Universitats i ais Estatuts.
e)

Ingressos de contractes o convenís, publicacions i altres servéis prestáis.

f)

Productes d'operacions de crédit per al finangament de les seves inversions.

g) Romanents de tresoreria incorporats, obtinguts com a conseqüéncia de la liquidado de l'exercici
precedent.
Al pressupost es preveuen també les despeses necessáries per a l'activitat propia, com per exemple:
a)

Retribucions al personal docent i d'administració i servéis.

b)

Despeses de funcionament, conservado i manteniment.

c)

Inversions en edificis i altres construccions i béns d'equipament.

d)

Despeses financeres.

e)

Actuacions en recerca, formació del personal i altres despeses.

f)

Transferéncies corrents.

g)

Variado d'actius i passius fínancers.
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2.

Informado sobre l'organització
2.1. Estructura organizativa básica

La Universitat té dos campus, un de situat a Bellaterra i Paltre a Sabadell.
Integren l'estructura académica de la Universitat Autónoma de Barcelona les facultats i les escoles, els
departaments, els instituís universitaris de recerca i els centres de recerca.
En virtut de la seva autonomía, la Universitat Autónoma de Barcelona pot crear altres centres o
estructures que donin suport a la investigado, la docencia o la comunitat universitaria, així com
reconéixer, adscriure o vincular centres d'ensenyament o de recerca.
Les estructures anteriors es defineixen com segueix:
1. Facultats i escoles, reben la denominació genérica de centres: i s' encarreguen de l'organització
deis ensenyaments i deis processos académics, administratius i de gestió que condueixen a l'obtenció
de títols universitaris, així com de qualsevol altra funció que determinin els Estatuts, els reglaments
universitaris i la legislado vigent.
2. Departaments: són estructures que tenen com a finalitat promoure i organitzar la docéncia i la
recerca. En l'ámbit de la docéncia coordinen els ensenyaments d'una o diverses árees de coneixement,
en una o diverses facultats o escoles, d'acord amb la programado docent de la Universitat, i organitzen i
desenvolupen programes i estudis de doctorat i de postgrau. Com a unitats básiques de recerca,
promouen i donen suport a les activitats i les iniciatives de recerca i transferéncia de coneixements del
seu personal académic.
3. Instituís universitaris de recerca: són centres dedicáis a la recerca científica i técnica o a la creado
artística. Poden organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau, així com
docéncia especialitzada. L'ámbit d'actuació deis instituís universitaris de recerca no pot coincidir
totalment amb el d'un departament. Aquests instituís poden ser propis de la Universitat, de carácter
interuniversitari, i adscrits o participats amb altres ens públics o privats.
4. Centres adscrits i vinculats d'ensenyament universitari: són aquelles institucions docents de
titularitat pública o privada que imparteixen estudis que condueixen a títols oficiáis o propis de la
Universitat, sota la tutela d'aquesta.
La Universitat Autónoma de Barcelona está formada, en data 31 de desembre de 2014, per 57
departaments, 14 facultats i escoles própies i 1 escola de postgrau, situats en els campus de Bellaterra
(Cerdanyola del Vallés) i de Sabadell. Les 6 unitats docents que formen la Facultat de Medicina están
situades a Bellaterra, Sabadell, Barcelona i Badalona. També té 14 escoles universitáries adscrites i
vinculades radicades en diversos indrets de Catalunya. A més disposa de 7 instituís universitaris de
recerca propis, 21 centres d'estudis i de recerca, així com 4 instituís interuniversitaris.
El curs académic 2014-2015, la UAB té 26.977 estudiants matriculats de grau (967 de llicenciatura i
26.010 de grau), 2.338 estudiants de máster oficial i 3.765 de doctorat. El curs académic anterior, els
estudiants matriculats de grau van ser 27.991.
D'altra banda, la UAB acollirá uns 1.500 estudiants dins del marc d'un programa d'intercanvi. En aquest
moment del curs h¡ ha un total de 17.446 estudiants ais quals se'ls ha aplicat alguna exempció en el
pagament de la matrícula, en el marc de diferents convocatóries d'ajuts, bonificacions i beques.
La Universitat está govemada pels órgans de direcció, de govern i de gestió següents:
a)

Órgans col-legiats generáis: el Claustre, el Consell de Govern i l'Equip de Govern.

b)

Órgans unipersonals generáis: el rector, els vicerectors, el secretari general i el gerent.

c)

Órgans col-legiats territorials: les juntes de facultat i d'escola, els consells de departament, els
consells deis instituts universitaris propis i els consells d'altres centres de recerca.
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d)

Órgans unipersonals territorials: eis degans, els directora d'escola, els coordinadora d'estudis, els
directora de departament i els directora deis instituís universitaris i centres de recerca propis.

e)

Órgan col-legiat de participado de la societat en la Universitat: el Consell Social.

El rector de la Universitat Autónoma de Barcelona és Ferran Sancho i Pifarré. El president del Consell
Social és Gabriel Masfurroll Lacambra.
2.2. Estructura organizativa comptable
Hi ha una descentralització a funcional. En aquest sentit, els órgans gestora corresponents a
departaments, instituís i centres, són els encarregats d'executar el pressupost de despesa corrent i els
projectes d'investigació. Les despeses d'inversió están centralitzades en la major parí deis casos. Les
funcions principáis de I'Área d'Economia i Finances són les següents:
1.

Comptabilització de les factures.

2.

Gestió deis órgans de la Universitat sense capacitat operativa.

3.

Verificado final de les despeses de la Universitat, si bé manca una auditoria interna amb
regularitat.

4.

Control d'inventari.

5.

Gestió i execució del pressupost d'ingressos.

6.

Gestió d'operacions extrapressupostáries.

7.

Funcions pressupostáries de creado, prórroga, traspás i tancament pressupostari.

8.

Informado comptable.

9.

Gestió de la tresoreria i deis pagaments.

10. Gestió d'impostos.

3,

Principis i practiques comptabies i administratives
3.1. Bases de presentado deis Comptes Anuals de I'exercici de 2014
3.1.1. Imatge fidel i marc normatiu
Els Comptes Anuals adjunts de I'exercici de 2014 els ha formulat el gerent de la Universitat, d'acord amb
l'Equip de Govern, a partir deis registres comptabies en data 31 de desembre de 2014, i es presenten
d'acord amb el Pía especial de comptabilitat pública per a les universitats publiques de Catalunya,
aprovat el 3 de maig de 1999, i la resta de normativa comptable aplicable, de manera que mostren la
imatge fidel del patrimoni, de la situado financera, del resultat economicopatrimonial i de l'execució del
pressupost.
3.1.2. Comparado de la Informado
D'acord amb el que estableix en el Pía especial de comptabilitat pública per a les universitats publiques
de Catalunya, els comptes anuals presenten, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del
balan? de situado, del compte de resultáis economicopatrimonial, a més de les xifres de I'exercici de
2014, les corresponents a I'exercici anterior. Les partides d'ambdós exercicis són comparables i
homogénies.
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3.1.3. Presentado deis Comptes Anuals
D'acord amb la normativa legal vigent en materia comptable, els Comptes Anuals es presenten
expressats en euros (sense decimals).
Els comptes anuals comprenen el balang, el compte de resultáis economicopatrimonial, l'estat de
liquidado del pressupost i la memoria.
S'inclouen ais comptes els saldos i les transaccions corresponents a l'activitat englobada dins del
pressupost de la Universitat. No s'hi inclouen ni les operacions ni els actius i els passius deriváis de les
operacions de les fundacions que porten a terme activitats complementáries a la Universitat, amb plena
autonomía de gestió i finangament, ni de les societats mercantils participades majoritáriament per la
Universitat. La relació de les entitats vinculades amb aportado económica és la següent:
Servéis de Turisme i Hostelería Campus, S.A.
Sigma, Gestión Universitaria, A.I.E.
Fundado Universitat Autónoma de Barcelona( durant el 2014 s'ha produit la fusió de la Fundado
Universitat Autónoma de Barcelona i de la Fundado per ais Estudis de Prevenció i Seguretat
integral mitjangant l'absoció que fa la Fundado Universitat Autónoma de Barcelona de la Fundació
per ais Estudis de Prevenció i Seguretat integral)
Escola d'ldiomes Moderns Casa Convalescéncia, S.L.
Fundació Autónoma Solidaria.
Vila Universitaria, S.L.
Fundació Empresa i Ciéncia.
Fundació GESPA.
Matgas 2000, A.I.E.
Instituto Universitario de Posgrado, S.A.
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA).
Associació d'Amics de la Universitat Autónoma de Barcelona.
Fundació Instituí Catalá de Farmacología.
Portal Universia, S.A.
Fundació Privada Instituí Catalá de Nanotecnologia.
Fundación Consejo España China.
Fundació Instituí Catalá de Paleontologia.
Fundació Privada Institut Catalá de Medicina Predictiva i Personalizada del Cáncer.
Fundació Bosch i Cardellach.
Fundació Pare de Recerca de la UAB.
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Fundado Hospital Clínic Veterinari.
Fundado per a la Motivado deis Recursos Humans.
UAB Firms, S.L.
Fundació Salut i Envelliment ( Fundado resultat de la fusió portada a terme en el 2014 entre la
Fundació Instituí Catalá de PEnvelliment, la Fundació Doctor Robert i la Fundació Biblioteca Josep
Laporte).
Fundació Triptolemos.
Fundació WASSU.
Pare Tecnológic del Vallés, SA
3.2. Príncipis presáispostaris aplicats
En l'execució pressupostária de l'exercici de 2014 s'han aplicats els principis pressupostaris que es
deriven de la normativa aplicable.
3.3. Bases d'execució del pressupost
D'acord amb la normativa vigent, les bases d'execució recullen I'adaptació de les disposicions generáis
en materia pressupostária a l'organització i a les circumstáncies de la Universitat, i a totes aquelles
qüestions que es considerin oportunes per gestionar millor el pressupost.
3.4

Practiques comptables i administrativos aplicados al Balang de Situado i al Compte de Resultáis
Economicopatrimoniai
3.4.1. Immobilitzacions Immaterials
L'immobilitzat immaterial es troba registrat al cost d'adquisició o al seu cost de producció, al que
s'incorpora l'import de les inversions addlcionals o complementáries que es duen a terme, menys la
corresponent amortització acumulada, conforme ais criteris següents:
3.4.1.1. Aplicacions informátiques:
Les aplicacions informátiques adquirides per la Universitat es traben registrades al seu preu d'adquisició
o al seu cost de producció, menys l'amortització acumulada corresponent.
S'amortitzen linealment a raó d'un 20% anual. El cárrec al Compte de Pérdues i Guanys de l'exercici de
2014 per aquest concepte ha estat de 561.340 euros.
3.4.2. Immobilitzacions materíals
S'activen dins l'immobilitzat material aquells elements de l'immobilitzat que s'utilitzen (o són susceptibles
d'utilització) per al desenvolupament de les diferents activitats estatutáries de la Universitat, i que li
pertanyen en propietat. També s'hi ¡nclouen aquells elements que han estat rebuts en cessió d'altres
institucions, comptabilitzant-se peí seu valor real en el moment de la incorporació patrimonial.
S'exclouen del balang aquells elements que, tot i ser propietat de la Universitat, están cedits
temporalment a altres institucions públiques (patrimoni Iliurat en cessió). També s'exclouen els elements
no susceptibles d'utilització, com ara el fons historie, artístic i cultural.
L'immobilitzat material es troba registrat al cost d'adquisició o al seu cost de producció, al que
s'incorpora l'import de les inversions addicionals o complementáries que es duen a terme, amb el mateix
criteri de valoració, havent estat actualitzat d'acord amb les diverses normatives legáis, menys la
corresponent amortització acumulada, excepte en els edificis i construccions adquirits o construíts amb
anterioritat al 1993, els quals venen valorats per un valor pericial d'aquell any.
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Els costos d'ampliació, modernització o millora que representen un augment de la productivitat, capacitat
o eficiéncia, o un allargament de la vida útil deis béns, es capitalitzen com a més cosí deis béns
corresponents.
Les despeses de conservado i manteniment ¡ncorregudes durant l'exercici es carreguen al Compte de
Pérdues ¡ Guanys.
Des de l'exercici de 1999, els llibres i les revistes per a les biblioteques (fons bibliográfic) s'inclouen a
l'immobilitzat material peí seu preu d'adquisició i s'amortitzen en la seva totaiitat el matelx any que
s'activen.
Quan l'immobilitzat material es dona de baixa o es ven, el seu valor comptable i la seva amortització
acumulada s'elimlnen deis registres comptables. El benefici o la pérdua corresponent es comptabilitzen
en els ingressos o les despeses de l'exercici.
L'amortltzació de l'immobilitzat material es calcula de manera lineal, en fundó deis anys de vida útil
estimáis deis actius. Els percentatges anuals d'amortització aplicats sobre els respectius valors de cost
actualitzat, en els casos que escau, així com els anys de vida útil estimáis, són els següents:

Edificis i construccions
Urbanització campus
Installacions
Maquinaria, equips docents, d'investlgació i
d'oficina
Equips pera processamentd'informacló
Elements de transport
Utillatge i mobiliari
Altre immobilitzat material
Fons bibliográfic

Percentatge
Anual

Anys de vida
útil estimáis

2%
5%
8-12%

50
20
8,33

15%
25%
16%
10%
15%
100%

6,8
4
6,25
10
6,8
1

El cárrec al Compte de Pérdues i Guanys de l'exercici de 2014 en concepte d'amortització de
l'immobilitzat material, ha estat de 18.578.925 euros.
3.4.3. Immobilitzacions f¡nanceres
Les participacions en empreses del grup i associades es traben registrades al cost d'adquisició o al seu
valor teóric-comptable, si aquest fos inferior a aquell, la Universitat dotaria les provisions necessáries per
reflectir la depreciació experimentada.
En data 31 de desembre de 2014, les provisions de participacions en inversions financeres permanents
han estat de 3.727.157 euros.
Des de l'exercici de 1998, s'inclouen en aquest epígraf del balang l'lmport de les aportacions satisfetes a
fundacions vinculades a la Universitat. En conseqüéncia, es deprecien totalment perqué es tracta
d'aportacions fetes sense ánim de lucre, i, pertant, no es recuperaran.
3.4.4. Deutors
Els drets pendents de cobrament figuren a l'actiu del balang peí seu valor nominal, dotant-se les
provisions necessáries per a possibles insolvéncies per drets pendents de cobrament dubtós. Dins de la
dotació a la provisió per insolvéncies s'inclouen, en general, els saldos d'antiguitat superior a dos anys,
així com, addicionalment, els saldos amb entitats públiques de l'Administració central i de PAdministració
autonómica d'antiguitat superior a quatre anys.
3.4.5. Inversions financeres temporals
Correspon a la part deis crédits atorgats i a imposicions a curt termini amb entitats de crédit.
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3.4.6. Classificació deis saldos segons els seus venciments
La classificació entre curt termini i llarg termini s'estableix tenint en compte el termini previst per al
venciment, l'alienació o la cancel-lacio de les obligacions i els drets de la Universitat. Es considera llarg
termini quan és superior a dotze mesos, comptant a partir de la data de tancament de l'exercici.
3.4.7. Subvencions
Perfer la comptabilització de les subvencions rebudes, la Universitat utilitza els criteris següents:
3.4.7.1. Subvencions de capital no reintegrables
Es valoren per l'import concedit i s'imputen ais resultats proporcionalment a la depreciado
experimentada durant el període pels actius finangats per aqüestes subvencions, llevat que es tracti
d'actius no depreciables; en aquest últim cas s'imputaran al resultat de l'exercici en qué se'n produeixi
l'alienació o la baixa.
Fins al 1995, aqüestes subvencions es comptabilitzaven com a ingrés de l'exercici en el compte del
resultat economicopatrimonial. Amb l'aplicació del Pía general de comptabilitat pública de la Generalitat
de Catalunya, les subvencions de capital atorgades a la Universitat a partir de l'exercici de 1996 es
comptabilitzen com a ingressos a distribuir en diversos exercicis, i s'imputen al resultat de l'exercici
proporcionalment a l'amortització corresponent ais actius finangats per aqüestes. Aquest criteri
comptable no es va aplicar amb carácter retroactiu.
3.4.7.2. Subvencions d'explotació
S'abonen ais resultats en el moment del seu meritament.
3.4.8. Ingressos i despeses
Els ingressos i les despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, és a dir, quan es produeix el
corrent real de béns i servéis que aquests representen, amb independéncia del moment en qué es
produeixi el corrent monetari o financer que se'n deriva.
No obstant aixó, seguint el principi de prudéncia, la Universitat únicament comptabilitza els beneficis
obtinguts fins a la data de tancament de l'exercici, en tant que els riscos previsibles i les pérdues, fins i
tot les eventuals, es comptabilitzen de seguida que es coneixen.
Els aspectes més significatius en la comptabilització d'ingressos i despeses, són els següents:
3.4.8.1. Ingressos
a. Preus públics per prestació de servéis
Els preus públics per la prestació deis servéis académics universitaris, tant els satisfets pels alumnes
com els subvencionáis peí Ministerio de Educación i per altres organismes, es reconeixen com a ingrés
quan l'estudiant es matricula. A la data de tancament de l'exercici es difereixen en el passiu els imports
que corresponen ais mesos restants del curs académic.
b. Prestació de servéis
Les prestacions de servéis s'imputen al resultat en el moment en qué s'ha facturat la prestació del
servei.
c. Transferéncies i subvencions corrents
Es consideren transferéncies i subvencions corrents totes les que no s'han de materialitzar
necessáriament en elements de Ummobilitzat. Es comptabilitzen com a ingrés a mesura que l'entitat que
les atorga, principalment la Generalitat de Catalunya o l'Administració de l'Estat, les concedeix
oficialment, independentment del moment del cobrament.
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d. Transferéncies i subvencions de capital
Es consideren transferéncies i subvencions de capital totes les que s'han de materialitzar
necessáriament en elements de l'immobilitzat. Es comptabilitzen com a ingrés a mesura que l'entitat que
els atorga les concedeix oficialment, independentment del moment de cobrament,
3.4.8.2. Despeses
a. Pagues extraordináries i de vacances del personal
En el tancament de l'exercici es comptabilitza una despesa per la part proporcional meritada
efectivament de les pagues extraordináries i de vacances, tant del personal docent com del personal
d'administració i servéis.
b. Despesa corrent
En el tancament de l'exercici, les despeses en béns i servéis rebuts, la factura de les quals es rep amb
posterioritat al tancament de l'exercici es comptabilitzen en el compte de resultáis economicopatrimonial
com a despeses de l'exercici i figuren en el passiu del balang, en el compte de creditors a curt termini,
per a factures pendents de rebre.
3.4.9. Indemnitzacions per acomiadaments
D'acord amb la legislado laboral vigent, la Universitat está obligada a indemnitzar els treballadors amb
els quals, en determinades condicions, rescindeix la seva relació laboral. En data 31 de desembre de
2014, la direcció de la Universitat considera que no es produiran situacions anormals d'acomiadament
en el futur, és per aixó que el Balang de Situació adjunt no recull cap provisió per aquest concepte.
3.4.10. Ajustaments per periodificació
3.4.10.1. Subvencions per a projectes de recerca
Les aportacions per al finangament de projectes de recerca figuren per l'import concedit.
Des del 1996, i d'acord amb el Pía general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya, les
subvencions per a recerca atorgades a la Universitat i no gastades, es comptabilitzen a ajustaments per
periodificació, en la part que es calcula que finangaran despesa corrent, i a ingressos a distribuir en
diversos exercicis, en la part que s'estima que finangaran béns de capital fix. S'imputen a ingressos de
l'exercici proporcionalment a la despesa corrent realitzada o al percentatge d'amortització corresponent
a la naturalesa deis béns de capital fix finangats. Aquest criteri comptable no es va aplicar amb carácter
retroactiu.
A partir de l'exercici de 2003, s'incorporen dins les subvencions de projectes de recerca, aquells
ingressos provinents deis convenís que no tenen la consideració de prestado de servéis, i que fins al
moment es comptabilitzaven com a ingrés de l'exercici en el compte del resultat economicopatrimonial.
3.4.10.2. Preus públics per prestado de servéis
A la data de tancament de l'exercici, es difereixen en el passiu els preus públics per prestació de servéis
académics universitaris corresponents ais nou mesos restants del curs académic.
3.4.10.3. Bonificacions de matricules
A la data de tancament de l'exercici, es difereix en l'actiu, l'import deis ajuts que perceben els alumnes i
que correspon a beques no recuperables per la UAB pels nou mesos restants del curs académic;
d'aquesta manera s'aplica el mateix criteri que l'usat per ais preus públics per prestació de servéis.
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1.5. Practiques comptables i administrativas aplicades a l'Estat de Liquidado del Pressupost i
documents relacionáis

Per preparar l'estat de liquidado del pressupost i documents relacionáis de l'exercici de 2014
básicament s'ha tingut present la normativa següent:
Bases d'execució del pressupost de l'exercici de 2014 aprovades peí Consell Social de 14 de
febrer de 2014.
El Pía especial de comptabilitat pública de les universitat públiques de Catalunya, aprovat el 3 de
maig de 1999.
Llei Orgánica 6/2001 d'Universitats (LOU), de 21 de desembre, modificada per la Llei Orgánica
4/2007 d'Universitats, de 12 d'abril.
La Llei 1/2003 d'Universitats de Catalunya, de 19 de febrer.
El Decret legislatiu 9/1994, de 13 de juliol, peí qual s'aprova el text refós de la Llei de Finances
Públiques de Catalunya.
La Llei General Pressupostária, aprovada per la Llei 47/2003, del 26 de novembre.
Altres normes de desenvolupament o concordants.
3.5.1. Reconeixement deis drets i les obliqacions
Les obligacions es registren comptablement un cop rebuda la factura o nota de liquidado corresponent i
un cop confirmada peí responsable de la comanda. Al final de l'exercici, es reconeixen totes les factures
de compres, subministraments i prestacions de servéis. L'obligació de pagar es reconeix quan s'ha
acreditat satisfactóriament l'execució o el compliment material de la despesa.
Els drets es registren comptablement en el moment en qué són exigibles jurídicament.
A continuado es donen més detalls sobre l'aplicació d'aquests criteris.
3.5.2. Inpressos
3.5.2.1. Taxes i preus públics
El dret reconegut de les taxes corresponents a servéis académics i a altres servéis es comptabilitza en el
moment en qué es liquiden.
Els preus públics corresponents a la prestació deis servéis académics universitaris del curs lectiu es
reconeixen com a ingrés quan l'estudiant es matricula.
L'import estimat per al curs 2014-2015 deis preus públics no satisfets pels alumnes becaris que s'han de
recuperar del Ministerio de Educación i d'altres organismes es reconeix com a ingrés en el mateix
exercici.
També es reconeixen com a ingrés les bonificacions de les matricules, atés que les assumeix la
Universitat.
3.5.2.2. Prestació de servéis
Els drets reconeguts per les prestacions de servéis es reconeixen en el moment en qué s'ha facturat la
prestació del servei.
3.5.2.3. Transferéncies i subvencions corrents
Es reconeixen com a ingrés quan l'entitat que les atorga, principalment la Generalitat de Catalunya o
l'Administració de l'Estat, les notifica oficialment.
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3.5.2.4. Ingressos patrimonials
Inclou ¡nteressos de dipósits, d'inversions financeres temporals, rendes de béns mobles i cánons per
concessions. Els ingressos financers es reconeixen en el moment en qué els liquida l'entitat financera, i
els cánons, en el moment en qué s'emet la factura.
3.5.2.5. Transferéncies i subvencions de capital
Les transferéncies i les subvencions de capital es registren com a ingrés quan l'entitat que les atorga les
notifica oficialment. Les transferéncies i les subvencions rebudes no materialitzades en les inversions o
en els projectes recerca per ais quals foren concedides figuren com a romanent de tresoreria afectat.
3.5.2.6. Passius financers
Aquest epígraf, básicament inclou el finangament rebut peí Ministerio de Ciencia e Innovación i Ministerio
de Economía y Competitividad, cofinangat peí FEDER en concepte de bestreta reemborsable del Pía
nacional d'lnvestigació científica, desenvolupament i innovado tecnológica 2008-2011. El finangament
citat es considera com a préstec fins al moment que s'informi que s'han rebut els fons FEDER i que, per
tant, s'autoritzi que aquests imports es passin a considerar subvenció de capital.
3.5.3. Despeses
3.5.3.1. Despeses de personal
Inclouen les retribucions básiques i complementáries del personal académic i del personal
d'administració i servéis de la Universitat. Addicionalment, s'inclouen les cotitzacions a la seguretat
social (quota patronal). Les retribucions es reconeixen com a despesa en el moment en qué es
desemborsen, i les cotitzacions en base al criteri de meritament.
En aquest epígraf s'inclouen aquelles prestacions socials realitzades en compliment d'una disposició
legal, o voluntáriament, per l'entitat.
3.5.3.2. Despeses en béns corrents i servéis
Es reconeixen les obligacions quan els órgans gestors de la despesa reben la factura del proveidor i
l'acreditació satisfactoria sobre l'execució o el compliment material de la despesa.
3.5.3.3. Despeses financeres
Es reconeixen quan són exigióles per l'entitat financera.
3.5.3.4. Transferéncies i subvencions corrents
En el pressupost de despeses, s'inclouen les efectuades per la Universitat destinades a tercers. Es
reconeixen quan s'atorguen ais receptors.
3.5.3.5. inversions reais
Inclouen les inversions relatives a obres de construcció o reforma d'edificis, urbanització del campus,
instal-lacions, equips per a processaments de la informació i d'altres. Addicionalment, i d'acord amb la
classíficació seguida per la Universitat, també es presenten com a inversions les despeses de
programes de recerca i programes de convenís, tot i no teñir la naturalesa d'immobilitzat material.
Es reconeix l'obligació quan els órgans gestors reben la corresponent factura del provei'dor i l'acreditació
satisfactoria sobre l'execució o el compliment material de la despesa.
3.5.3.6. Actius financers
Inclou els crédits concedits i les immobilitzacions financeres permanents del l'exercici actual.
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3.5.3.7. Passius financers
Inclou l'amortització deis présteos disposats per la Universitat. Es recorieixen les obligacioris quan són
exlgibles en el venciment.
3.5.4. Romanent de tesorería
És Pexpressió de la situado financera de l'entitat, fruit de l'execució deis diferents pressupostos al llarg
deis exerdcis.
Es presenta com a romanent de tresoreria afectat (o específic), els ingressos liquidáis destinats a
finangar despeses finalistes encara no materialitzades, així com els procedents de contractes o convenís
específics amb tercers per al finangament de treballs de carácter científic, técnic o artístic, així com per
al desenvolupament d'ensenyaments d'especialització o activitats especifiques de formado, d'acord amb
el que estableix l'article 83 de la Llei Orgánica 6/2011, de 21 de desembre, d'Universitats.
El romanent de tresoreria no afectat (o genéric) constitueix la part de romanent total no assignat encara
pressupostáriament a cap concepte de despesa o inversió, que pot ser utilitzat lliurement com un recurs
de la Universitat per a l'exercici següent. També inclou aquells crédits de despesa que, tot i no estar
vinculats al compliment d'obligacions ja reconegudes en el tancament de l'exercici pressupostari, es
troben compromesos, així com aquell romanent que, per les seves característiques, la Universitat
assigna internament a determinades unitats orgániques (centres de cost i projectes).
3.5.5. Altres drets i obliaacions no exigióles
Peí que fa a alguns drets reconeguts de cobrament dubtós (nota 7.5) i a determinades contingéncies
(nota 11), la Universitat segueix el criteri de no introduir correccions a l'estat de liquidado del pressupost
i documents relacionáis, fins que no es confirma definitivament la necessitat de cancel-lar el dret o
reconéixer l'obligació, pero hi assigna una partida pressupostária no disponible (romanent genéric no
afectat compromés).
3.5.6. Fons líguids de tresoreria
Els fons líquids de tresoreria corresponen ais saldos a favor de la Universitat en comptes en bañes i
institucions de crédit. La diferéncia en data 31 de desembre de 2014 entre el saldo de tresoreria del
balang, i el que figura a l'estat de moviments de tresoreria i a l'estat del romanent, per un import de
9.967.279 euros, es deu principalment ais saldos disposats de les pólisses de crédit i ais saldos en els
comptes corrents associats a fons fixos de caixa.

4.

Immobilitzacions immaterials
La composició i el moviment d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 és el que es mostra a continuació:
Euros
Saldo
Cost

inicial

Saldo
Altes

Aplicacions informátiques

6.870.796

179.950

Total cost

6.870.796

179.950

Baixes

final
7.050.746

.

7.050.746

Euros
Saldo
Amortitzacíó acumulada

Saldo

inicial

Altes

Aplicacions informátiques

(6.275.475)

(561.340)

Total amortització acumulada

(6.275.475)

(561.340)

Baixes

final
(6.836.815)

-

(6.836.815)
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Euros
Saldo

Saldo
Amortització acumulada

Cost
Amortització
Total net

inicial

Altes

Baixes

final
7.050.746

6.870.796

179.950

(6.275.475)

(561.340)

-

(6.836.815)

595.321

(381.390)

-

213.931

Les altes en aplicacions informátiques corresponen principalment al desenvolupament de les aplicacions
ORION i ATLAS.
L'immobilitzat immaterlal s'amortitza a partir que es posa en funcionament. El 31 de desembre de 2014, hi ha
aplicacions informátiques totalment amortitzades per import de 3.875.852 euros (3.673.633 euros el
desembre de 2013).

5.

Immobilitzacions materials
La composició i el moviment d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 és el que es mostra a continuado:
Euros
Cost

Saldo
inicial

Altes

Baixes

Traspassos

Saldo
final

Terrenys

66.863.734

Edificis i construccions

266.707.144

558.483

(2.568.223)

6.162.970

66.383.068
270.860.374

Utillatge, mobiliari, equips docents i
d'investigació

142.639.330

3.506.561

(865.562)

-

145.280.329

Immobilitzat en curs

(480.666)

8.717.929

1.172.097

-

(9.442.547)

447.479

Equips informátics

35.510.353

1.402.020

(1.213.074)

-

35.699.299

Altre immobilitzat

72.641.252

3.629.828

(1.070.835)

3.279.577

78.479.822

593.079.742

10.268.989

(6.198.360)

-

597.150.371

Total cost

Euros
Amortització acumulada

Edificis i construccions
Utillatge, mobiliari, equips docents i
d'investigació
Equips informátics

Saldo

Baixes

(81.496.195)

(5.896.155)

195.074

(87.197.276)

(125.549.393)

(5.469.080)

780.009

(130.238.464)

(31.149.828)

(2.221.249)

1.207.752

Altre immobilitzat

(62.951.498)

(5.095.476)

30.820

Total amortització acumulada

(301.146.914)

(18.681.960)

2.213.655

Traspassos

Saldo

Altes

inicial

final

-

(32.163.325)

-

(317.615.219)

(68.016.154)

Euros
Total immobilitzat material

Cost
Amortització
Total net

Saldo

Baixes

593.079.742
(301.146.914)

10.268.989
(18.681.960)

(6.198.360)
2.213.655

-

597.150.371
(317.615.219)

291.932.828

(8.412.971)

(3.984.705)

-

279.535.152

inicial

Traspassos

Saldo

Altes

final
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En les altes de Pamortització acumulada s'inclou l'import de 103.035 euros corresponent a la regularització
d'elements de l'immobilitzat procedent d'exercicis anteriors.
Les altes d'altre ¡mmobilitzat de l'exercici de 2014 inclouen les adquisicions de fons bibliográfic per un import
de 3.063.506 euros (3.343.137 euros el 2013), que s'han amortitzat totalment en l'exercici actual.
En data 31 de desembre de 2014, el fons bibliográfic totalment amortitzat, incorporat a l'immobilitzat material,
és d'un import de 51.057.428 euros (48.004.293 euros el 2013).
Durant l'exercici 2014 s'ha posat en funcionament el nou edifici ICTA-ICP, que figurava en l'exercici anterior
com a ¡mmobilitzat en curs.
El patrimoni rebut en cessió es compon deis elements que figuren en la nota 9.1.
Tanmateix, a les baixes de l'exercici s'inclouen els elements de l'immobilitzat lliurat segons conveni i lliurat en
cessió (notes 9.2 i 9.3).
Els elements totalment amortitzats en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 són:

6.

Euros

Euros

2014

2013

Edificis i construccions
Maquinaria i instaPlacions técniques
Utillatge, mobiliari, equips docents i d'investigació
Equips informátics
Altre ¡mmobilitzat

5.586.726
8.911.886
103.166.671
27.580.333
3.974.208

4.780.288
7.377.512
95.519.627
25.940.724
3.593.202

Total

149.219.824

137.211.353

Immobilitzacions finaneeres
La composició i el moviment d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014, és el que es mostra a continuació:
Euros
Saldo
inicial
Inversions financeres permanents (6.1)
Crédits a llarg termini (6.2)
Fiances a llarg termini
Provisions:
Inversions financeres permanents
(6.1)
Total

Traspassos

Saldo
final

Altes

Baixes

4.015.863
1.062.790
160.269
5.238.922

5.625

(2.026)

5.625

(148.422)
(150.448)

(531.395)

4.019.462
531.395
11.847
4.562.704

(3.740.313)

(3.579)

16.735

-

(3.727.157)

(3.740.313)
1.498.609

(3.579)
2.046

16.735
(133.713)

(531.395)

(531.395)

-

(3.727.157)
835.547
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6.1. Inversions Financeres Permanents

Les participacions mantingudes, en data 31 de desembre de 2014, corresponen a:
Euros
Entitat

Societats i agrupacions(Nota 6.1.1):
Sigma, Gestió Universitaria, A.I.E.
Portal Universia, S.A.
Instituto Universitario de Posgrado, S.A.
UAB Firms, S.L.
Pare Tecnológic del Vallés S.A.
Fundacions (Nota 6.1.2):
Fundado UAB
Fundado GESPA
Fundado per a la Motivació deis RH
Fundado Autónoma Solidaria
Fundado Centre de Recerca en Sanitat Animal
Fundado Triptolemos
Fundado Privada Instituí Catalá de Nanotecnologia
Fundación Consejo España- China
Fundació Instituí Catalá de Paleontología
Fundado Privada Instituí Medicina Predictiva i
personalizada del cáncer
Fundació Pare de Recerca de la UAB
Fundació Bosch i Cardellach
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Fundació WASSU
Total

% part.
directa

13,9%
0,255%
18,90%
100,00%
0,082%
-

-

-

Valor de
la inversió

Import de
la provisió

250.622
2.025
31.200
76.192
5.682

(29.321)
(2.025)
(31.200)
(16.495)
-

3.509.280 (3.509.280)
6.010
(6.010)
3.005
(3.005)
6.010
(6.010)
15.025
(15.025)
(6.010)
6.010
(30.000)
30.000
6.000
(6.000)
(5.000)
5.000
6.000

(6.000)

16.368
7.533
30.000
7.500

(16.368)
(7.533)
(30.000)
(1.875)

4.019.462 (3.727.157)

VTC de la
Valor net
comptable partidpació

221.301

221.301

-

-

-

-

59.697
5.682

59.697
5.682

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.625

5.625

292.305

292.305

Durant l'exercici s'ha ¡ncrementat l'aportació de la Fundado WASSU fins a l'import de 7.500 euros
(Paportació el 31 desembre de 2013 era de 1.875 euros; nota 6.1.2).

\
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6.1.1. Societats i agrupacions
El resum del patrimoni net en data 31 de desembre de 2014, segons els comptes anuals, així com
l'objecte i el domicili social de les societats participades, és el que es mostra a continuació:

Entitat

Sigma, Gestió
Universitária, A.I.E. (1)
Portal Universia, S.A. (1)
Instituto Universitario de
Posgrado, S.A. (3)
UAB Firms, S.L. (2)
Pare Tecnológic del
Vallés, S.A. (1)
Total

Data últim
Balang
disponible

Capital
social

31/12/2014

1.803.036

31/12/2014
31/12/2013
31/12/2014

3.006

73.186

31/12/2014

6.928.888

233.399

9.692.809

471.577

Reserves

Euros
Resultat
Resultat de
d'exercicis
l'exercici
anteriors

Subv.,
donacions
i llegats

Total fons
propis

(496.035)

123.101

792.779

(214.588)

(670.229)

(92.038)

165.100

(935.000)

(15.000)

(784.900)

(12.915)

(3.580)

59.697

164.992

(1.658.538)

1.595.094

(141.213)

13.564

7.034.638

(706.921)

13.564

7.812.491

(1) Societat auditada en data 31 de desembre de 2014
(2) Societat no auditada en data 31 de desembre de 2014
(3) Últims estats financers disponibles corresponents a l'exercici de 2013. Societat no auditada.
Sigma, Gestió Universitaria, A.I.E.

El seu objecte social és facilitar el desenvolupament i millorar el resultat de l'activitat deis seus membres
(vuit universitats publiques espanyoles), en l'ámbit específic de la gestió académica, en el marc del
projecte de disseny i desenvolupament del sistema ¡ntegrat de gestió académica Sigma i la seva
explotació comercial. El seu domicili social és a l'avinguda Alcalde Barnils 64-68, 08174 Sant Cugat del
Vallés (Barcelona).
Portal Universia, S.A.

El seu objecte social consisteix en la prestado de servéis integráis per a universitats i particulars, amb la
finalitat de dotar-los de tots els mitjans informátics, de comunicado, telecomunicació i servéis d'lntemet;
intervenir en la contractació electrónica o telemática amb el certificat autoritzat; assessorar-los de
qualsevol tipus de productes, etc. El seu domicili social és a Boadilla del Norte (Madrid), avinguda
Cantabria s/n.
Instituto Universitario de Posgrado, S.A.

El seu objecte social és l'ensenyament fora d'establiment permanent i consisteix, básicament, en la
creació i la impartido de másters i postgraus on-line. El seu domicili social és a l'avinguda de los
Artesanos, 6 (Madrid). Desde l'exercici de 2013 la societat es troba en procés de liquidado. La inversió
en aquesta societat es troba íntegrament provisionada en data 31 de desembre de 2014 i de 2013.
UAB Firms, S.L.

El seu objecte social és la promoció mitjangant la participado de qualsevol tipus en el capital d'empreses
que desenvolupin projectes empresarials amb contingut tecnológic i innovador. La seva seu social está
situada a Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), edifici Blanc, campus de la UAB.
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Pare Tecnológic del Valles, S.A.

El seu objecte social és la gestió i el desenvolupament del projecte urbanístic i constructiu, situat al
terme municipal de Cerdanyola del Vallés, i un projecte de promoció industrial i tecnológic, capag
d'impulsar la creació i la implantació de noves empreses i de centres d'investigació i desenvolupament.
El seu domicili social és a Cerdanyola del Vallés (Barcelona), al Pare Tecnológic del Vallés.
6.1.2. Aportacions fetes a fundacions vinculades a la Universitat
La composició i el moviment de les principáis aportacions durant l'exercici de 2014, és el que es mostra
a continuado:
Euros
Saldo
inicial
Fundado UAB
Fundado GESPA
Fundació per a la Motivado deis RH
Fundado Autónoma Solidaria
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
Fundació Triptolemos
Fundació Privada Instituí Catata de Nanotecnologia
Fundación Consejo España- China
Fundació Instituí Catalá de Paleontología
Fundació Privada Instituí Medicina Predictiva i
Personalizada del cáncer

3.509.280
6.010
3.005
6.010
15.025
6.010
30.000
6.000
5.000
6.000
16.368
7.533
30.000
1.875
3.648.116
(3.648.116)

Fundació Pare de Recerca de la UAB
Fundació Bosch i Cardellach
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Fundació WASSU
Total
Provisions per depreciado
Valor net

-

Saldo

Altes

final
3.509.280
6.010
3.005
6.010
15.025
6.010
30.000
6.000
5.000

-

6.000
-

5.625
5.625
-

16.368
7.533
30.000
7.500
3.653.741
(3.648.116)
5.625

5.625

6.2. Crédits

La composició i el moviment deis crédits durant l'exercici de 2014 és:
Euros
Saldo
inicial
A llarg
termini:
Fundació
UAB

1.062.790
1.062.790

A curt
termini:
Fundació
UAB (nota 8)

Cobraments

-

Traspassos

Saldo
final

(531.395)

531.395

(531.395)

531.395

531.395

(531.395)

531.395

531.395

531.395

(531.395)

531.395

531.395

El préstec de la Fundado UAB és un préstec concedit el 26 de marg de 2001 per import de 6.376.738
euros per finangar les obres de remodelació de Casa Convalescéncia. El període d'amortització és de
15 anys, amb una de caréncia de 3 anys, i no merita interessos.
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El préstec está relacionat amb una aportado reemborsable concedida peí Ministerio de Ciencia y
Tecnología, amb la justificado prévia de la inversió efectuada.
En data 31 de desembre de 2014 la part registrada a curt termini correspon a la part que veng durant el
2015 (nota 8).
Deutors
En data 31 de desembre de 2014 i de 2013, la composició d'aquest epígraf és:
Euros
31/12/2014
Deutors pressupostarís de l'exercici corrent (nota 7.1)

31/12/2013

32.236.389
27.146.203

55.996.330

Deutors no pressupostarís (nota 7.3)

1.436.070

1.540.147

Administracions públiques (nota 13.2.2)

1.346.634

1.002.856

Provisió per ¡nsolvéncies (nota 7.5)

221.973
(2.522.491)

179.549
(3.737.247)

Total deutors

59.884.778

83.660.194

Deutors pressupostarís deis exercicis tancats (nota 7.2)

Altres deutors (nota 7.4)

28.678.559

7.1. Deutors pressupostarís de l'exercici corrent
La seva composició en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és:
Euros
31/12/2014
Transferéncies i subvencions corrents
Preus públics i altres ingressos
Subvencions de capital de la Generalitat

31/12/2013

6.341.110

5.814.999

18.563.491
3.290.200

16.258.511

66.110
271.116

2.757.148
159.660
437.152

Altres deutors pressupostarís de l'exercici corrent

311.392
2.203.316

268.932
1.569.021

Creditors per devolucions d'ingressos

1.189.654

1.413.136

32.236.389

28.678.559

Subvencions de capital de l'Estat
Ingressos de convenís
Ingressos patrimonials

Total

La diferéncia entre el saldo de deutors pressupostarís de l'exercici corrent, i els drets pendents de
cobrament segons l'estat d'execució del pressupost d'ingressos, per un import de 1.189.654 euros, es
deu ais creditors per devolucions d'ingressos que están minorant el saldo a l'estat d'execució.
El saldo de transferéncies i subvencions corrents en data 31 de desembre de 2014 inclou, principalment,
el pendent de cobrament per transferéncies d'empreses públiques i altres ens públics per import de 1,4
milions d'euros i de la Generalitat per import de 3,1 milions d'euros, deis quals destaquem 1,6 milions
d'euros en concepte de subvenció de recerca, i el pendent de cobrament d'empreses privades per
import d'1,6 milions d'euros.
En concepte de preus públics i altres ¡ngressos, en data 31 de desembre de 2014 figura, principalment,
el pendent de cobrament del Ministerio de Educación i l'AGAUR per beques per import de 9,2 milions
d'euros i per ingressos de formado continuada i escoles adscrites i vinculades per import de 5,3 milions
d'euros. També inclou el pendent de cobrament per prestado de servéis de recerca per un import de 2,2
milions d'euros i de prestacions de servéis centráis i territorials per import d'1,5 milions d'euros.
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El saldo de transferéncies ¡ subvencions de capital, en data 31 de desembre de 2014, es compon,
principalment, deis ¡ngressos pendents de cobrament peí Pía d'inversions universitáries de la Generalitat
de Catalunya per un ¡mport de 2,9 milions d'euros.
7.2. Deutors pressupostarís deis exercicis tancats

La seva composició en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és:
Euros
31/12/2014
31/12/2013
Transferéncies i subvencions de la Generalitat de Catalunya
Transferéncies i subvencions de l'Estat
Preus públics i altres ¡ngressos
Altres deutors pressupostaris d'exercicis anteriors
Total

19.196.604

45.173.056

842.661

1.657.799

4.315.751
2.791.187
27.146.203

5.820.735
3.344.740
55.996.330

El saldo de transferéncies i subvencions de la Generalitat de Catalunya correspon principalment, al deute
pendent de cobrament de l'exercici de 2011 per import d'1,3 milions d'euros, de l'exercici de 2012 per import
de 5,2 milions d'euros i de l'exercici de 2013 per ¡mport de 4,4 milions d'euros.
Addicionalment, hi ha un import de 6,2 milions d'euros corresponent básicament a la mensualitat de gener de
la subvenció corrent de 2003, així com 2 milions d'euros corresponents al Pía d'inversions per a 2001-2005,
que resten pendents de consignado pressupostária en data 31 de desembre de 2014, totalitzant un import de
8,2 milions d'euros.
Mitjangant les resolucions de la Secretaria d'Universitat i Recerca de data 20 de desembre de 2011 i 19 de
desembre de 2012, en concepte de «Contribució a l'estabilitat pressupostária» i «Compensado peí major
ingrés deis preus de matrícula» respectivament, s'ha autoritzat una transferéncia a la Universitat d'import de
0,2 i 0,4 milions d'euros, que ha redu'i't aquest deute historie deis 8,8 ais 8,2 milions d'euros en data 31 de
desembre de 2014.
La Universitat ha rebut un escrit del director general d'Universitats de la Generalitat de Catalunya de data 29
d'abril de 2015 en qué confirma aquest deute indicat.
A partir del que s'ha exposat, la Gerencia de la Universitat considera que, en data 31 de desembre de 2014,
hi ha una voluntat clara de la Secretaria d'Universitat i Recerca de consignar en un curt o mitjá termini l'import
restant i, pertant, manté registráis aquests imports com a deutors pressupostarís d'exercicis tancats.

7.3. Deutors no pressupostarís

La seva composició en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és:

31/12/2014
Deutors per IVA repercutit
Acomptes a creditors
Altres deutors no pressupostaris
Total

Euros
31/12/2013

972.492
112.587
350.991

1.222.292
179.242
138.613

1.436.070

1.540.147

El saldo d'acomptes a creditors inclou un import de 66.250 euros, corresponents a quantitats avangades
en exercicis anteriors a la societat Vila Universitaria, S.L.
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7.4. Altres deutors
La seva composició en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és:

31/12/2014
Pagaments pendents d'aplicació
Acomptes escoles i facultats
Total

Euros
31/12/2013

27.646
194.327
221.973

71.790
107.759
179.549

El saldo d'acomptes a escoles i facultats correspon a l'import pendent de justificar deis fons fixos de
caixa concedits i bestretes per al funcionament de les diverses facultats, escoles, departaments i altres
centres. El saldo en data 31 de desembre de 2014 no coincideix amb el saldo per al mateix concepte a
la comptabilitat pressupostária (nota18.3) a causa, básicament, del fet que en la comptabilitat financera
els saldos disponibles en els comptes corrents s'ha comptabilitzat com a fons líquids de tresoreria.
7.5. Provisió per insolvéncies

El moviment d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 ha estat el següent:
Euros
Saldo en data 31/12/2013
Dotacions
Aplicacions
Saldo en data 31/12/2014

8.

3.737.247
712.272
(1.927.028)
2.522.491

Altres inversions i crédits a curt termini
La seva composició en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és:
Euros
31/12/2014
31/12/2013
Crédits curt termini

531.395

531.395

Total

531.395

531.395

Els crédits a curt termini están detallats a la nota 6.2.
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9.

Fons propis
La composició i els moviments d'aquest epígraf, durant l'exercici de 2014, són els següents:

Patrimoni
propi

Saldo en data 31/12/13

95.072.220

Distribució del resultat de
l'exercici de 2013

(1.642.958)

Patrimoni
rebut en
cessió
(nota 9.1)

10.402.190

(861.227)

Total

(1.642.958)

72.600.939

(30.369.286)

(2.948.773)

93.429.262

Resultat de
l'exercici

1.642.958

Patrimoni lliurat en cessió
Alta element patrimoni propi
Resultat exercici de 2014
Saldo en data 31/12/14

Euros
Patrimoni
lliurat sg/
Patrimoni
conveni
lliurat en
pendent de
cessió
(nota 9.3)
cessió
(nota 9.2)

10.402.190

(3.810.000)

(229.035)

(30.598.321)

(3.177.808)
(1.859.906)

(1.859.906)

(1.859.906)

67.563.225

9.1. Patrímoni rebut en cessió

Els elements pertanyents a tercers, cedits temporalment a la Universitat i inclosos a l'immobilitzat
material, són els següents:
Euros
Data cessió

Terreny

Construcció

Total

Unitat Docent Sant Pau
Unitat Docent Valí d'Hebron

10/05/1991

197.126

729.100

926.226

10/05/1991

Unitat Docent d'IMAS
Unitat Docent Germans Trias
Inst. Est. Doc. Musicología

10/05/1991
10/05/1991

89.178
65.709

894.006
288.678

983.184
354.387

18.367

440.085
42.930

458.452
42.930

06/06/1979
E.U. Estudis empresarials i informática de Sabadell 28/02/1991
Plaga Cívica S.A.
30/06/1997
Generalitat de Catalunya (móduls IFAE)
CEIP Planas i Cassals - Can Ruti(Ajuntament de Badalona)
Hospital de l'Esperanga
Total

26/06/2000

-

110.207
-

29/04/2003 3.972.621
12/05/2011

-

4.453.208

1.710.863
12.020

110.207
1.710.863
12.020

1.574.101

5.546.722

257.199

257,199

-

5.948.982 10.402.190

l
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9.2. Patrimoni lliurat segons conveni pendent de cessió

En aquest epígraf, s'inclou el valor deis béns lliurats que, per conveni, s'han de cedir i la cessió deis
quals resta pendent de formalitzar en el tancament de l'exercici.
En data 31 de desembre de 2014 i de 2013, el patrimoni lliurat en cessió es compon de:

Edificis
Fundació Institut de Recerca - Hospital Universitari
Valí d'Hebrón
Saldo en data 31/12/13
Moviments de l'exercici 2014
Fundació Institut Catalá de Paleontología
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Saldo en data 31/12/14

861.227
861.227

Euros
Altre
immobilitzat

861.227
861.227

-

2.921.472
3.782.699

Total

27.301
27.301

2.921.472
27.301
3.810.000

Aquest epígraf es compon principalment de l'edifici valorat en 861.227 euros lliurat a la Fundado Instituí
de Recerca - Hospital Universitari Valí d'Hebrón a l'exercici de 2005 i de l'edifici valorat en 2.921.472
euros lliurat a la Fundado Privada Instituí Caíala de Paleontología durant l'exercici de 2014.
9.3. Patrimoni lliurat en cessió

En data 31 de desembre de 2014 i de 2013, el patrimoni lliurat en cessió es compon de:
Euros
Terreny
Institut d'lntel ligéncia Artificial
Institut Nous Materials
Centre Nacional Microelectrónica
Institut Análisi Económica

110.556
108.345
183.353
68.035

Edifici

Aplicacions
informátiques

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110.556
108.345
183.353
68.035

Altres
.

Total

Bombers de la Generalitat de Catalunya

1.462.743

-

-

-

1.462.743

Ferrocarrils Generalitat de Catalunya

1.258.640

-

-

-

1.258.640

-

-

1.302.166

-

62.505

Instituí de Física d'Altes Energies
Consorci Centre de Recerca Agrogenómica
Centre Recerca Ecológica i Aplicacions
forestáis
E.U.d'Estudis empresarials i Informática de
Sabadell
Centre de Recerca Matemática
Centre d'Estudis Demográfics
Centre de visió per computador
Associació d'Amics de la U.A.B.
Fundació Autónoma Solidária
Fundació GESPA
Matgas 2000, A.I.E.
Departament d'Universitats, Recerca i
Societat de la Informado (D.U.R.S.I)
Fundació Privada Instituí Catalá de
Nanotecnologia
Cessió Espais SINCOTRÓ

21.656
-

1.280.510
-

62.505

15.647

1.974.617

-

-

1.990.264

67.091

246.126

-

-

313.217

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

767.508
1.560.316
1.320.216
2.466
87.713
234.081
37.436

-

194.112

-

194.112

-

-

427.931

-

23.812
30.616
-

37.436
-

134.301

767.508
1.536.504
1.289.600
2.466
87.713
234.081

293.630
798.913

798.913
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Euros
Terreny
Consejo Superior d'lnvestigació Científiques
(Laboratori de Genética Molecular Vegetal)

218.016

Fundado Universitat Autónoma de Barcelona
(Vila Universitaria)
Fundado Universitat Autónoma de Barcelona
(ampliado Hospital Clínic Veterinari)
Fundado Privada Instituí Catalá de
Paleontología
Departament d'Agricultura i Acció Rural
(DAR)

Edifici
1.705.425

Aplicacions
informátiques

Altres

-

-

Total
1.923.441
1.957.525

1.957.525
57.149
58.633

57.149

-

-

58.633

-

8.164

Instituí Catalá d'Arqueologia Clássica

-

Fundado CRESA
Ajuntament de Cerdanyola
Consorci MOVE
Fundado Instituí d'lnvestigació en ciéncies de
la Salut
Germans Trías i Pujol

132.157
95.316

Consorci de la Zona Franca Barcelona

209.915

8.164
-

20.500

-

541.210 13.724.797
95.316
20.080

13.051.430
20.080

•

3.250

Saldo en data 31/12/2013
Moviments de l'exercici de 2014
Centre de Recerca Matemática
Fundado Hospital Clínic Veterinari
Fundado Privada Instituí Catalá de
Nanotecnologia (reversió)
Saldo en data 31/12/2014

-

6.259.106

23.288.603

10.205

81.886
405.535

-

194.112

23.482.394

3.250
209.915

-

627.465 30.369.286

-

25.039

(293.630)
6.269.311

20.500

92.091
430.574
(293.630)

652.504 30.598.321

194.112

10. Inqressos a distribuir en diversos exercicis
La composició i el moviment durant l'exercici de 2014 d'aquest epígraf és el següent:
Euros
31/12/2013

Subvencions de capital
Subvencions de capital d'immobilitzats
cedits
Donacions

Altes

Imputado a
Resultats

126.908.529

5.659.376

(11.997.721)

10.565.325
54.440

59.254

(59.254)

137.528.294

5.718.630

(12.056.975)

Traspás

31/12/2014

(2.909.565)

117.660.619

2.909.565

13.474.890

-

131.189.949

54.440

Aquests conceptes corresponen, básicament, a les subvencions de capital atorgades per la Generalitat de
Catalunya, l'Estat i el sector privat per al finangament de béns de rimmobilitzat material.
Les addicions de l'exercici de 2014 corresponen, básicament, al pía pluriennal d'inversions, reposició i
manteniment de les universitats publiques catalanes.
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Les subvencions de capital d'immobilitzats cedits ¡nclou l'ingrés a distribuir en diversos exercicis en concepte
de subvencions rebudes per aquells immobilitzats que han estat cedits o pendents de cessió segons conveni
en el tancament de l'exercici, i no s'imputará com a ingrés al resultat economicopatrimonial fins a la reversió
del bé que subvenciona.
Dins de les donacions s'inclou l'ingrés a distribuir en diversos exercicis generat per la donació de les
participacions en el capital social de l'entitat Portal Universia, S.A. (nota 6.1).

11. Provisions per a riscos i despeses
La composició i els moviments durant l'exercici de 2014 d'aquest epígraf són els següents:
Euros
31/12/2013
Provisió per a
responsabilitats

Dotacions

Aplicacions

Utilitzacions

31/12/2014

6.321.291

2.447.942

(560.550)

(3.878.057)

4.330.626

6.321.291

2.447.942

(560.550)

(3.878.057)

4.330.626

En les dotacions s'inclouen els imports associats ais riscos deis judiéis en curs, així com l'import resultant del
procediment d'inspecció d'IVA, entre d'altres (nota 13.2.2). Quant a les utilitzacions, principalment són
conseqüéncia del conveni signat durant l'exercici de 2014 amb PAjuntament de Cerdanyola del Vallés (nota
15.5).
Deis judiéis que es traben en curs, la Geréncia els ha avaluat conjuntament amb els seus assessors legáis i
consideren que no es desprenen riscos addicionals ais que es traben previstos degudament en les provisions.
El detall deis avals a 31 de desembre de 2014 és el següent:
Amb l'entitat Banco Santander per un import de 286.232 euros com a aval de la segona bestreta
reemborsable, per un import de 355.500 euros com a aval de la tercera bestreta reemborsable, i per un
import de 470.976 euros com a aval de la quarta bestreta reemborsable atorgada peí Ministerio de
Ciencia y Tecnología. A més a más, hi ha un aval amb la mateixa entitat bancária per un import de
631.365 euros com a aval de la cinquena bestreta atorgada peí Ministerio de Educación y Ciencia.
Amb l'entitat Catalunya Caixa, per import de 1.092.320 euros, com a aval de projectes d'infraestructures
cientifico-tecnológiques, i per un import de 12.370.311 euros, com a aval de la primera bestreta
reemborsable amb el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Amb les entitats la Caixa, Catalunya Caixa i el Banco Santander s'ha realitzat un aval per import de
2.125.000 euros amb cada una de les entitats, i amb el DEPFA Bank s'ha realitzat un aval per import de
15.762.208 euros, per avalar el préstec demanat per Vila Universitaria, S.L.

12. Creditors a llarq termini
La composició deis creditors a llarg termini en data 31 de desembre de 2014 i 2013 és:
Euros
31/12/2014
Deutes amb altres entitats
Fiances a llarg termini

12.456.331

31/12/2013
22.628.536

1.650

1.650

12.457.981

22.630.186
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Deutes amb entitats de crédit i altres entitats
El detall de les entitats creditores i deis présteos totals en data 31 de desembre de 2014 i 2013 és el següent:
2014
Acurt

A llarg termini

termini
Entitats de crédit (nota 13.1)
Ministerios del Estado (altres deutes)

9.768.288
12.575.562
22.343.850

12.456.331
12.456.331

Total
9.768.288
25.031.893
34.800.181

2013
Acurt

A llarg termini

termini
Entitats de crédit (nota 13.1)
Ministerios del Estado (altres deutes)

2.117.647
5.439.814
7.557.461

Total

22.628.536
22.628.536

2.117.647
28.068.350
30.185.997

Convocatóries amb ministeris de l'Estat (altres deutes)
Euros
Entitat

Tipus

Últim
venciment

Import concedit

Import disposat

Pendent a
31 de
desembre
de 2014

MCYT- Convocatoria 2000 Pares Científics

0,00%

22/12/2015

28.878.698

28.878.698

9.626.233

MCYT- Convocatoria 2001 Pares Científics

0,00%

05/12/2016

1.144.928

1.144.928

190.821

MCYT- Convocatoria 2002 Pares Científics

0,00%

31/12/2017

1.066.500

1.066.500

266.625

MCYT- Convocatoria 2003 Pares Científics

0,00%

29/10/2018

1.412.927

1.412.927

371.700

MEC- Convocatoria 2004 Pares Científics

0,00%

14/10/2019

1.648.964

1.648.964

526.137

0,00%

15/11/2020

11.297.070

11.297.070

2.730.685

0,00%

16/11/2021

677.270

677.270

395.074

0,00%

04/10/2021

2.400.836

2.400.836

1.408.487

0,00%

04/10/2022

1.313.300

1.313.300

828.300

MEC- Convocatoria 2005 Pares Científics
(1a anualitat)
MEC- Convocatoria 2005 Pares Científics
(2a anualitat)
MEC- Convocatoria 2006 Pares Científics
(1a anualitat)
MEC- Convocatoria 2006 Pares Científics
(2a anualitat)
MEC- Convocatoria 2007 Infraestructures

0,00%

02/02/2018

2.730.799

2.730.799

1.092.320

MEC- Convocatoria 2007 Pares Científics

0,00%

15/09/2022

1.615.141

1.615.141

1.015.978

MCI- Convocatoria 2008 Módul Pare de Recerca (*)

0,00%

15/06/2018

1.071.376

1.071.376

612.215

MCI- Convocatoria 2008 Reforma servei estabulació (*)
MITC- Convocatoria Acció Estratégica de
Telecomunicacions
i Societat de Informació

0,00%

15/06/2023

58.345

58.345

43.759

0,00%

30/11/2023

769.544

769.544

322.874

MCI - Convocatoria Programa Nacional d'
Infraestructures Científico-Tecnológiques - Nacional

0,00%

31/10/2019

947.226

947,226

59.639

MCI - Convocatoria Programa Nacional d'
Infraestructures
Científico-Tecnológiques - FEDER

0,00%

31/12/2015

947.226

947.226

910.858

MCI / MEYC - Convocatoria subprogrames del Pía
Nacional de l+D+i 2008-2011 - FEDER

0,00%

31/12/2019

4.966.664

4.834.751

4.630.188

62.946.814

62.814.901

25.031.893

Total
(*)

A partir de l'exercici el 2008 és directament la Fundado Pare de Recerca qui gestiona tots el ajuts rebuts de les
administracions de l'Estat i els redistribueix, en aquest cas, a la Universitat. Conseqüéncia d'aquest fet és el canvi de
nomenclatura deis pares.
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a)

Pare Científic

El Ministerio de Ciencia y Tecnología va atorgar, en data 27 de desembre de 2000, un préstec per import de
28.878.698 euros per al finangament d'equipament i infraestructura científico-tecnológica i per a servéis a
l'activitat empresarial, així com per a sistemes d'informació. Aquest préstec té un període de carencia en
l'amortització del capital de 3 anys I es retorna en 15 anys. Durant l'exercici de 2014 s'ha amortltzat un import
de 1.203.279 euros. Aquest préstec es va reconéixer totalment en la comptabllltat pressupostária de l'exercici
de 2000.
En data 31 de desembre de 2014, a curt termini també hi consten les quotes vengudes deis exercicis de
2012, 2013 i 2014. La Universitat té previst tramitar l'ajornament d'aquestes quotes amb el Ministerio de
Economía y Competitividad.
El 6 de novembre de 2001 el Ministerio de Ciencia y Tecnología va atorgar un préstec per import de
1.144.928 euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en
l'amortització del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. Durant l'exercici de 2014 s'ha amortitzat un import
de 95.411 euros. Aquest préstec es va reconéixer totalment en la comptabilitat pressupostária de l'exercici de
2001. Atés que aquest préstec s'ha disposat el 2002, és en aquest exercici quan s'incorpora a la comptabilitat
financera com a passiu en el balang.
El 17 de desembre de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología va atorgar un préstec per import de
1.066.500 euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en
l'amortització del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. Durant l'exercici de 2014 s'ha amortitzat un import
de 88.875 euros. Aquest préstec es va reconéixer totalment en la comptabilitat pressupostária de l'exercici de
2002. Atés que s'ha disposat d'aquest préstec el 2003, és en aquest exercici que s'incorpora a la
comptabilitat financera com a passiu al balang.
El 18 de desembre de 2003, el Ministerio de Ciencia y Tecnología va atorgar un préstec per import de
1.412.927 euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en
l'amortització del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. Aquest préstec ha estat reconegut com a ingrés
en la comptabilitat pressupostária del 2003. L'exercici de 2007 es va retornar un import de 248.189 euros.
Durant l'exercici de 2014 s'ha amortitzat un import de 92.925 euros.
El 14 d'octubre de 2005, el Ministerio de Educación y Ciencia va atorgar un préstec per import de 1.648.964
d'euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en ramortítzació
del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. Aquest préstec s'ha reconegut totalment en la comptabilitat
pressupostária de l'exercici de 2005. Atés que s'ha disposat d'aquest préstec el 2006, és en aquest exercici
que s'incorpora a la comptabilitat financera com a passiu en el balang. Durant l'exercici de 2014 s'ha
amortitzat un import de 105.228 euros.
El 15 de febrer de 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia va atorgar un préstec per import de 11.974.340
d'euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en ramortítzació
del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. D'aquest préstec, 11.297.070 euros corresponen a la primera
anualitat, deis quals es va reconéixer en la comptabilitat pressupostária un import de 6.712.070 euros durant
l'exercici de 2005, i un import de 4.585.000 euros en l'exercici de 2006. L'import restant de 677.270 euros
correspon a la segona anualitat i es va reconéixer en la comptabilitat pressupostária en l'exercici de 2006. Es
va disposar de la totalitat del préstec el 2006, exercici en el qual s'incorpora el passiu a la comptabilitat
financera. Durant l'exercici de 2007 es va retomar un import de 4.016.152 euros. Durant l'exercici de 2013 es
va retornar un import de 353.886 euros. Durante l'exercici de 2014 s'ha amortitzat un import de 511.554
euros.
El 18 de desembre de 2006, el Ministerio de Educación y Ciencia va atorgar un préstec per import de
3.714.136 d'euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en
Pamortització del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. D'aquest préstec, 2.400.836 euros corresponen a
la primera anualitat i se'n va disposar el 2006, per la qual cosa es va reconéixer tant en la comptabilitat
pressupostária com en la comptabilitat financera. L'import restant de 1.313.300 euros correspon a la segona
anualitat, que s'ha disposat durant el 2007. Durant l'exercici de 2012 es va retornar un import de 53.992
euros. Durant l'exercici de 2014 s'ha amortitzat un import de 300.940 euros. Així mateix, durant l'exercici de
2014 s'ha retornat l'import de 8.965 euros.
El 14 de marg de 2007, el Ministerio de Educación y Ciencia va atorgar un préstec per import de 2.730.799
d'euros per a finangament de projectes presentats a aquest organisme. Aquest préstec es retorna en 10 anys,
i es va reconéixer totalment en la comptabilitat pressupostária i en la comptabilitat financera de l'exercici de
2007. Durant l'exercici de 2014 s'ha amortitzat un import de 273.080 euros.
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El 18 de desembre de 2007, el Ministerio de Educación y Ciencia ha atorgat un préstec per import de
1.615.141 euros per a finangament referent a Pare Científic. Aquest préstec té un període de caréncia en
Pamortització del capital de 3 anys i es retorna en 15 anys. Aquest préstec es va reconéixer totalment en la
comptabilitat pressupostária de l'exercici de 2007. Atés que s'ha disposat d'aquest préstec el 2008, és en
aquest exercici que s'incorpora a la comptabilitat financera com a passiu en el balang. Durant el 2014, s'ha
amortitzat un import de 126,997 euros.
El 30 de desembre de 2008, el Ministerio de Ciencia e Innovación ha atorgat dos présteos per imports de
1.071.376 euros i 58.345 euros per al finangament referent al módul Pare de Recerca i les reformes deis
servéis estabularis, respectivament. Ambdós présteos tenen un període de caréncia en Pamortització del
capital de 3 anys, el primer es retorna en 10 anys mentre que el segon es retorna en 15 anys. Aquests
présteos es reconeixen totalment en la comptabilitat pressupostária de l'exercici de 2008. Atés que no s'ha
disposat d'aquests présteos el 2008, és durant el 2009 que s'incorpora a la comptabilitat financera com a
passiu en el balang. Durant el 2014, s'ha amortitzat un import de 157.914 euros.
El 12 de desembre de 2008, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha atorgat un préstec per import
de 479.884 euros per a finangament referent a les Acciones Estratégicas de Telecomunicaciones y Sociedad
de la Información. Atés que no s'ha disposat d'aquest préstec el 2008, és durant el 2009 que s'incorpora a la
comptabilitat financera com a passiu en el balang. Durant el 2009 es va atorgar la segona anualitat del
préstec per import de 144.830 euros. Durant el 2010, es va atorgar la tercera anualitat del préstec per import
de 144.830 euros. Aquest préstec té un període de caréncia en Pamortització del capital de 3 anys per a la
primera anualitat i de 2 anys per a la segona. Es retorna en 15 anys. Durant l'exercici de 2014, s'ha amortitzat
un import de 64.129 euros.
b)

Altres Convocatóríes

El 21 de setembre de 2009 el Ministerio de Ciencia e Innovación ha atorgat diversos présteos per al
finangament de projectes d'equipament científico-tecnológic dins del Pía Nacional d'Investigado científica,
desenvolupament i innovació tecnológica 2008-2011.
L'import total avangat en forma de bestretes reemborsables ascendeix a 1.894.452 euros deis quals el 50%
están cofinangats peí FEDER. Aquests 947.266 euros cofinangats peí FEDER es consideren présteos fins
que s'informi que s'han rebut els fons FEDER, moment en qué aquests imports es passaran a considerar com
una subvenció de capital cancel-lant Pamortització deis présteos contra aquesta subvenció. Els présteos que
corresponen a la parí de cofinangament nacional per import de 947.226 euros es retornen en 10 anys sense
període de caréncia. Durant l'exercici de 2012 es va retornar un import de 75.066 euros de la part de
cofinangament nacional, i es va retornar 36.368 de la part de cofinangament FEDER. Durant l'exercici de
2014 s'ha amortitzat un import de 11.928 euros.
El Ministerio de Ciencia e Innovación i el Ministerio de Economía y Competitividad, han atorgat diverses
ajudes per al finangament de projectes d'investigació fonamental, projectes d'infraestructures científicotecnológic i projectes INNPACTO dins del Pía Nacional d'investigació científica, desenvolupament i innovació
tecnológica 2008-2011. Les altes es consideren com a bestretes reemborsables que están cofinangades peí
FEDER, segons les condicions de les convocatóríes, aqüestes bestretes garantides peí FEDER s'han de
comptabilitzar com un passiu financer fins al moment que s'informi que s'han rebut els fons FEDER, i, per
tant, s'autoritzi que aquests imports es passin a considerar subvencions de capital. L'import total avangat en
forma de bestretes reemborsables ascendeix, en data 31 de desembre del 2014, a 4.630.188 euros, i está
compost per les altes de diferents convocatóríes atorgades d'aquest Pía Nacional l+D+i. Durant l'exercici de
2014 es va retornar un import de 48.817 euros. Tanmateix, s'han concedit noves bestretes reemborsables per
import de 53.583 euros.
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c)

Evolució deis deutes

L'evolució deis deutes a llarg termini amb el "Ministerio de Educación y Ciencia" i amb el "Ministerio de
Ciencia y Tecnología" i altres minísteris en data 31 de desembre de 2014 és:

Descripció
MCYT -Convocatoria 2000 Pares Científics
MCYT -Convocatoria 2001 Pares Científics
MCYT -Convocatoria 2002 Pares Científics
MCYT -Convocatoria 2003 Pares Científics
MEC- Convocatoria 2004 Pares Científics
MEC- Convocatoria 2005 Pares Científics (1a
Anualitat)
MEC- Convocatoria 2005 Pares Científics (2a
Anualitat)
MEC- Convocatoria 2006 Pares Científics (1a
Anualitat)
MEC- Convocatoria 2006 Pares Científics (2a
anualitat)
MEC- Convocatoria 2007 Infraestructuras
MEC- Convocatoria 2007 Pares Científics
MCI- Convocatoria 2008 Módul Pare de
Recerca (*)
MCI- Convocatoria 2008 Reforma servei
estabulació (*)
MITC- Convocatoria Acció Estratégica de
Telecomunicacions i Societat de Informado
MCI - Convocatoria Programa Nacional d'
Infraestructuras Científico-Tecnologiques Nacional
Científico-Tecnologiques - FEDER
MCI / MEYC - Convocatoria subprogrames
del Pía Nacional de l+D+i 2008-2011 FEDER
Total

31/12/2013

Disposicions

Euros
Traspassos
Devolucions

31/12/2014

7.219.675
190.821
266.625
371.700
526.138

(7.219.675)
(95.410)
(88.875)
(92.925)
(105.228)

95.411
177.750
278.775
420.910

2.730.685

(455.114)

2.275.571

395.074

(56.439)

338.635

1.408.487

(197.402)

1.211.085

836.267

(102.541)

1.092.320
1.015.978

(273.080)
(126.997)

819.240
888.981

612.215

(153.054)

459.161

43.758

(4.861)

38.897

322.874

(35.875)

286.999

59.639

(11.928)

47.711

910.858

(910.858)

4.625.422

53.583

22.628.536

53.583

(8.965)

724.761

(237.744)

(48.817)

4.392.444

(10.168.006)

(57.782)

12.456.331

Les variacions durant l'exercici de 2014 a curt termini corresponen a:

Descripció
MCYT -Convocatoria 2000 Pares Científics
MCYT -Convocatoria 2001 Pares Científics
MCYT -Convocatoria 2002 Pares Científics
MCYT -Convocatoria 2003 Pares Científics
MEC -Convocatoria 2004 Pares Científics
MEC- Convocatoria 2005 Pares Científics (1a anualitat)
MEC- Convocatoria 2005 Pares Científics (2a anualitat)
MEC- Convocatoria 2006 Pares Científics (1a anualitat)
MEC- Convocatoria 2006 Pares Científics (2a anualitat)
MEC- Convocatoria 2007 Infraestructuras
MEC -Convocatoria 2007Parcs Científics
MITC- Convocatoria Acció Estratégica de
Telecomunicacions i Societat de Informació
MCI- Convocatoria 2008 Módul Pare de Recerca (*)
MCI- Convocatoria 2008 Reforma servei estabulació (*)
MCI - Convocatoria Programa Nacional d'
Infraestructuras Científico-Tecnologiques - Nacional
Científico-Tecnologiques - FEDER
MCI / MEYC - Convocatoria subprogrames del Pía
Nacional de l+D+i 2008-2011 - FEDER
Total

31/12/2013

Amortització

Euros
Traspás

31/12/2014

3.609.837
95.411
88.875
92.925
105.227
455.114
56.440
197.403
104.533
273.080
126.997

(1.203.279)
(95.411)
(88.875)
(92.925)
(105.228)
(455.114)
(56.440)
(197.403)
(103.537)
(273.080)
(126.997)

64.129

(64.129)

35.875

35.875

153.053
4.862

(153.053)
(4.861)

153.054
4.861

153.054
4.862

11.928

(11.928)

11.928

11.928

-

5.439.814

-

(3.032.260)

7.219.675
95.411
88.875
92.925
105.228
455.114
56.439
197.403
102,541
273.080
126.997

9.626.233
95.411
88.875
92.925
105.227
455.114
56.439
197.403
103.537
273.080
126.997

910.858

910.858

237.744

237.744

10.168.008

12.575.562
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Venciment deis deutes amb altres entitats a llarg termini
El detall deis venciments deis deutes amb altres entitats a llarg termini el 2014 és el següent:
Pares i altres

Venciment
2016
2017
2018
2019
2020 i Següents

Total

1.269.732

1.800.727
1.705.317
1.616.442
1.097.383
1.844.018
8.063.887

Total

13.

FEDER

-

3.122.712
-

4.392.444

3.070.459
1.705.317
1.616.442
4.220.095
1.844.018
12.456.331

Creditors a curt termini
La composició deis creditors a curt termini, en data 31 de desembre de 2014 i de 2013, és la següent;
Euros
31/12/2014
12.575.562
9.768.288
33.591.084
77.857.935
133.792.869

Altres deutes (deutes amb ministeris (nota 12))
Deutes amb entitats de crédit (nota 13.1)
Creditors (nota 13.2)
Ajustaments per periodificació (nota 13.3)
Total

31/12/2013
5.439.814
2.117.647
60.816.153
78.924.849
147.298.463

13.1. Deutes amb entitats de crédit

La Universitat compta amb pólisses de crédit amb venciment durant l'exercici de 2015 de les quals , en
data 31 de desembre de 2014, s'ha disposat tal com es detalla a continuació:
Euros
Límit
Pólisses de crédit
La Caixa
Banco Santander
Catalunya Caixa
Banc Sabadell
Caixa d'Enginyers
Total

4.000.000
16.500.000
1.400.000
3.000.000
1.000.000
25.900.000

Import
disposat

1.028.436
7.255.307
439.869
142.667
902.009
9.768.288

Tipus
d'interés

2,012%
1,962%
1,600%
2,034%
0,940%

Data
autorització

10/06/2014
08/04/2014
25/02/2014
10/06/2014
14/10/2014

Data contráete

16/06/2014
11/04/2014
26/03/2014
16/06/2014
21/10/2014

Venciment

16/06/2015
13/03/2015
25/03/2015
11/06/2015
21/10/2015

Aqüestes pólisses de crédit s'han formalitzat durant l'exercici de 2014.
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13.2. Creditors
El detall deis creditors, en data 31 de desembre de 2014 i de 2013, és com segueix:
Euros
31/12/2014
Creditors pressupostaris de l'exercici corrent (nota 13.2.1)
Creditors pressupostaris d'exercicis anteriors (nota 18.2.2)
Creditors no pressupostaris (nota 13.2.3)
Administracions públiques (nota 13,2.2)
Altres creditors
Fiances i dipósits rebuts a c/t
Total

31/12/2013
14.026.928
52.567
6.114.260
38.251.975
2.343.532
26.891
60.816.153

18.356.065
28.610
8.214.920
5.334.475
1.648.527
8.487
33.591.084

13.2.1. Creditors pressupostaris per obligacions reconegudes de l'exercici
La composició deis creditors pressupostaris per obligacions reconegudes, en data 31 de desembre de
2014 i de 2013, és la següent:
Euros
31/12/2014
Despeses de bésn corrents i servéis
Programes d'obres i equipaments
Programes de recerca
Despeses de personal
Transferéncies corrents i de capital
Despeses financeres
Creditors per devolució d'ingressos
Total

31/12/2013

10.386.368
2.144.053
1.754.090
2.534.143
320.814
26.942
1.189.655
18.356.065

4.903.113
3.285.887
1.552.420
2.314.944
508.905
48.523
1.413.136
14.026.928

13.2.2. Administracions públiques
El saldo d'administracions públiques en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és com segueix:

Euros
Creditors
Hisenda pública creditora per l'impost
sobre la renda de les persones físiques
Seguretat social
Drets passius
MUFACE
Total

31/12/2014

31/12/2013

4.462.584
519.178
351.332
1.381
5.334.475

37.492.753
514.139
240.021
5.062
38.251.975

Euros
Deutors
Hisenda Pública deutora per l'impost
sobre el valor afegit
Total

31/12/2014

1.346.634
1.345.534

31/12/2013

1.002.856
1.002.856

7
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Els saldos que figuren en data 31 de desembre de 2014 amb administracions públiques creditores
incorporen l'import pendent de pagament del mes de desembre de l'impost sobre la renda de les
persones físiques i de la seguretat social, i deis mesos de novembre i desembre deis drets passius.
S'ha sol-licitat la devolució del saldo pendent en data 31 de desembre de 2014 referent a Hisenda
Pública deutora per IVA.
El 16 d'abrll de 2014 es va rebre notlficació de l'Agéncia Tributaria d'inici d'actuacions inspectores de
comprovació de l'impost sobre el valor afegit del període 2013. El 20 d'abril de 2015 s'ha signat l'acta de
conformitat relacionada amb el procediment d'inspecció referent a la sol-licitud de devolució d'IVA del
període 2013 per l'Agéncia Tributaria. El passiu sorgit d'aquesta ¡nspecció s'ha recollit dintre de les
provisions per a riscos i despeses (nota 11).
Com a conseqüéncia, entre d'altres, de les diferents interpretacions possibles de la legislado fiscal
vigent, podrien sorgir passius addicionals. En qualsevol cas, la Gerencia de la Universitat considera que
aquests passius, en cas de produir-se, no afectarien significativament els comptes anuals.
13.2.3. Creditors no pressupostaris
El saldo de creditors no pressupostaris en data 31 de desembre de 2014 i de 2013 és el següent:
Euros
31/12/2014 31/12/2013
Creditors per periodificació de despeses
pressupostáries corrents
Creditors per IVA suportat
Altres creditors no pressupostaris
Creditors per factures pendents de rebre
Total

1.293.954
295.117
2.129.083
4.496.766
8.214.920

1.093.835
204.367
1.496.027
3.320.031
6.114.260

A "creditors per periodificació de despeses pressupostáries corrents" hi figura l'import de despeses
corrents i d'immobilitzat meritades en l'exercici de 2014, i pendents de facturar en data 31 de desembre
de 2014.
El saldo d'"altres creditors no pressupostaris" inclou el reconeixement d'acomptes rebuts per la
coordinado de projectes europeus.
A "creditors per factures pendents de rebre" hi figura el saldo per aquest concepte de despeses corrents
i d'immobilitzat meritades i facturades en l'exercici de 2014 pero pendents de rebre per part de la
Universitat.
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13.3. Ajustaments per periodificació
En data 31 de desembre de 2014 i de 2013, la composició de Fepígraf "Ajustaments per periodificació de
passiu", és el següent:
Euros
31/12/2014
31/12/2013
Preus públics per prestació de servéis
Subvencions per a projectes de recerca
Periodificació de pagues
Total

56.453.316
18.700.139
2.704.480
77.857.935

53.650.700
22.032.414
3.241.735
78.924.849

El saldo de "Preus públics per prestació de servéis" correspon, principalment, al diferiment deis
¡ngressos per preus públics per la prestació de servéis académics universitaris deis nou mesos restants
del curs académic 2014/2015,
El saldo de "Subvencions per projectes de recerca" inclou l'import de les subvencions i ingressos per
convenís de recerca no aplicades al tancament de l'exercici, i que financen despesa corrent.
El saldo de les periodificacions de pagues correspon a la part de les pagues extres i de vacances
meritades a al tancament de l'exercici.
L'epígraf "Ajustaments per periodificació d'actiu" correspon principalment a la periodificació de la
despesa anticipada en concepte de bonificacions no recuperables deis nou mesos restants del curs
académic 2014-2015.
El moviment del compte de subvencions per a projectes de recerca durant l'any 2014 ha estat el
següent:

Subvencions per a projectes de recerca

31/12/2013
22.032.414

Euros
Imputació a
Altes
ingressos
18.700.139 (22.032.414)

31/12/2014
18.700.139

Les altes corresponen a les subvencions per a projectes de recerca rebudes durant l'exercici de 2014.
La imputació a ingressos de l'exercici correspon a la part de les subvencions destinades a finangar
despesa de recerca.
El saldo final correspon l'import de les subvencions de recerca no aplicades al tancament de l'exercici.
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13.4. Informado sobre l'ajornament de pagaments efectuáis a provei'dors

Pagaments realitzats i pendents de
pagament en la data de tancament
2014
Import
%
Realitzats dins del termini

18.071.073

34%

Resta

35.459.189

66%

Total pagaments de l'exercici

53.530.262

100%

PMPE (dies) de pagament
Ajornaments que en data de tancament sobrepassen el període máxim legal.

47
6.657.532

Les dades exposades en el quadre anterior sobre pagaments a provei'dors fan referéncia a aquells que per la
seva naturalesa són creditors comerciáis per deutes amb subministradors de béns i servéis (Capítol 2 i 6), de
manera que inclouen les dades relatives a les partides "Creditors a curt termini" del passiu corrent del balang
de situació.
En aquest cálcul es considera les factures emeses per aquests creditors comerciáis excloent les que están
pagades per procediments administratius de compensació o actes análogues.
El període mitjá ponderat excedit (PMPE) de pagaments s'ha calculat com el quocient format en el numerador
per la suma deis productes de cada un deis pagaments a provei'dors realitzats en l'exercici amb un
ajornament superior al termini legal de pagament respectiu, i el nombre de dies d'ajornament excedit del
termini respectiu, i en el denominador per l'import total deis pagaments realitzats en l'exercici amb un
ajornament superior al termini legal de pagament.
El termini máxim legal de pagament aplicable a la Universitat en l'exercici de 2014 és de 30 dies, segons la
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comerciáis, modificat per Real Decret-Llei 4/2013, de 22 de febrer.
El període mijá de pagament segons Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, peí qual es desenvolupa la
metodología de cáicul del període mitjá de pagament a provei'dors de les administracions publiques de
l'exercici de 2014 ha estat de 12 dies.
14.

Saldos amb entitats vinculades
El detall deis saldos mantinguts amb entitats vinculades en data 31 de desembre de 2014 s'indica a
continuació:

Fundació Privada Institut Catalá de Nanotecnologia
Fundado Hospital Clínic Veterinari
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal (CRESA)
Servéis de Turisme i d'Hosteleria Campus, S.A.
MATGAS 2000, A.I.E.
Fundació Privada Instituí Catalá de Paleontología
Fundació Empresa i Ciencia
Fundació Pare de Recerca UAB
Fundació Instituí Catalá de Farmacología
Fundació Privada GESPA
Fundació Autónoma Solidaria
Vila Universitária, S.L.
Escola d'ldiomes Modems Casa Convalescéncia, S.L.
Fundació Universitat Autónoma de Barcelona
Associació d'Amics de la UAB
SIGMA, A.I.E.
Fundació Factor Humá
Fundació Salut i envelliment
Total

2014
A Cobrar
A Pagar
707.421
(5.309)
144.132
(92.325)
187.649
466.711
(9.051)
19.420
(7.520)
952.688
(436)
304
(1.593)
62.391
(129.556)
55.940
41.961
(166.565)
21.816
(20,942)
(252.832)
44.033
(94.983)
23.292
204.257
(328.478)
10.205
(11.111)
(61.665)
194
596.672
(6.000)
3.539.086
(1.188.366)
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15. Ingressos
15.1. Vendes i prestacions de servéis
La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros

Prestacions de servéis
Vendes de publicacions i altres béns
Total

31/12/2014

31/12/2013

16.672.196

17.658.196

167.929

79.572

16.840.125

17.737.768

Les "Prestacions de servéis" corresponen ais diversos servéis que ofereix la Universitat. Els més
importants són els servéis de recerca, el Servei de Llengües, el Servei d'Activitat Física, el servei de
l'Escola de Postgra i els servéis prestáis de carácter cientificotécnic.

15.2. Ingressos de gestió ordinaria
La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
Preus públics per prestado de servéis
Altres servéis
Total

77.517.831

31/12/2013
78.109.145

5.538.012

5.677.962

83.055.843

83.787.107

Els preus públics per prestado de servéis inclouen els ingressos deriváis de la prestado deis servéis
académics.
Els ingressos per altres servéis corresponen ais generats per altres servéis prestáis a la comunitat
universitaria i a tercers.

15.3.Altres ingressos de gestió ordinaria
La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
Concessions i rendes immobles

31/12/2013

656.273

925.093

Altres ingressos

1.072.001

1.309.367

Total

1.728.274

2.234.460
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15.4.

Transferéncies i subvencions (ingressos)

La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
31/12/2013
Transferéncies i subvencions corrents
Transferéncies i subvencions de capital
Total

166.495.896
22.320.399
188.816.295

167.923.304
29.320.937
197.244.241

L'ingrés per "Transferéncies i subvencions corrents" correspon, básicament, a la subvenció global
concedida anualment per la Generalitat de Catalunya per finangar Pactivitat ordinaria de la Universitat.
L'ingrés per "Transferéncies i subvencions de capital" correspon, principalment, a les subvencions per
recerca traspassades al resultat de l'exercici i són la part de les subvencions per projectes de recerca
destinades a finangar la despesa corrent.

15.5. Beneficis i ingressos extraordinaris

La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
Subvencions de capital traspassades al resultat de l'exercici (nota
10)
Beneficis de l'immobilitzat
Ingressos i beneficis d'altres exercicis
Total

31/12/2013

12.056.975

13.036.819

2.145.154
130.982
14.333.111

715
561.128
13.598.662

L'import de les subvencions de capital traspassat al resultat de l'exercici correspon a la depreciació del
període deis actius finangats amb subvencions de capital.
Els beneficis de l'immobilitzat corresponen a l'alienació d'un terreny segons el conveni signat amb data
18 de desembre de 2014 amb I'Ajuntament de Cerdanyola del Vallés referent al reconeixement,
liquidado i extinció de les obligacions económiques reciproques a data 31 de desembre de 2012.

Despeses
16.1. Despeses de personal

La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és:
Euros
31/12/2014
31/12/2013
Sous i salaris
Cárregues socials
Prestacions socials
Total

174.715.432 179.248.556
30.578.499
30.886.880
676.804
743.893
205.970.735 210.879.329
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Les despeses de! capítol lersegons la liquidado del pressupost de l'exercici de 2014, pergénere, és:
Article

Dones

Homes

Total

12
42.773.098
50.707.634
93.480.732
13
24.660.978
29.516.754
54.177.732
15
216.553
132.571
349.124
16
12.905.920
11.033.363
23.939.283
Sufotoíal dones - homes
80.556.549
91.390.322
171.946.871
Personal amb finangament específic (*)
22.514.400
Total liquidat
194.461.271
(*) Correspon a personal a carree de projectes deis quals no es disposa del desglossament i está distribuít
entre els diferents articles.
El personal en data 31 de desembre de 2014, distribuít per categories, és el següent:
Nombre de treballadors
2014
2013 (*)
Personal docent i d'invenstigació (PDI):
Professorat numerari
1.216
1.240
Professorat contractat
3.018
2.983
Personal d'administració I servéis (PAS):
PAS funcionari
998
1.006
PAS laboral
1.313
1.445
Total
6.545
6.674
(*) Aqüestes dades s'han reclassificat entre els diferents col lectius respecte a la comparativa de l'any
anterior.
El personal en data 31 de desembre de 2014 es pot desglossar entre:
PDI
Dones

1.812

Homes
Total treballadors en data 31/12/2014

PAS

Total

1.441

3.253

2.422

870

3.292

4.234

2.311

6.545

16,2. Altres despeses de gestió
La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
Edicions, publicacions i compres
Arrendaments
Reparacions i conservacions
Servéis professionals
Transport
Primes d'assegurances
Servéis bancaris i similars
Publicitat, propaganda i relacions publiques
Subministraments
Material d'oficina, laboratori i altres
subministraments
Neteja
Seguretat
Despeses de viatges, dietes i desplagaments
Comunicació i teléfons
Altres despeses
Tributs
Total

31/12/2013

827.211
2.840.732
12.067.046
4.509.218
184.971
297.763
20.926
771.309
6.494.147

895.154
2.782.558
11.082.667
4.849.645
180.131
179.855
18.707
599.596
7.202.601

5.028.754

5.338.395

4.894.028
1.449.491
4.700.131
375,226
13.323.731
296.483
58.081.167

4.891.835
1.406.273
5.211.945
258.242
13.176.929
118.509
58.193.042
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16.3. Transferéncies i subvencions (despeses)

La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
Transferéncies i subvencions corrents
Transferéncies i subvencions de capital
Total

31/12/2013

19.340.524

18.745.643

141.606

472.058

19.482.130

19.217.701

Les transferéncies corrents les duu a terme la Universitat a diverses institucions, generalment fundacions
i entitats relacionades. També s'inclouen les despeses en conceptes de beques.
Les transferéncies de capital són aportacions a empreses i entitats amb les quals la Universitat té un
conveni per desenvolupar projectes de recerca.

16.4. Pérdues i despeses extraordináries

La composició d'aquest epígraf durant l'exercici de 2014 i de 2013 és la següent:
Euros
31/12/2014
Pérdues procedents de Pimmobilitzat
Despeses extraordináries
Despeses i pérdues d'altres exercicis
Total

31/12/2013

19.758
2.659.190
1.236.886

15.309
3.193.530
1.712.895

3.915.834

4.921.734

Les "Despeses extraordináries" corresponen principalment a la dotació de la provisió per a riscos i
despeses.
Les "Despeses i pérdues d'altres exercicis" corresponen principalment a anuHacions de drets
reconeguts.
16.5. Retribució ais Auditors

L'import deis honoraris meritats pels servéis d'auditoria deis comptes anuals corresponents a l'exercici
finalitzat el 31 de desembre de 2014 són de 25.500 euros.
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17.

Transaccions amb empreses vinculades
L'import de les transaccions fetes amb empreses vinculades durant l'exercici de 2014 incloses en el compte
de resultáis economicopatrimonial adjunt es detalla a continuado:
Euros

Vila Universitaria, S.L.
Servéis de Turisme i d'Hosteleria Campus, S.A.
Portal Universia, S.A.
Escola d'ldiomes Modems Casa Convalescéncia,
S.L.
Fundació Empresa i Ciéncia
Associació d'Amics de la UAB
SIGMA, A.I.E.
Fundació Universitat Autónoma de Barcelona
Fundació Instituí Catalá de Farmacología
Fundació Autónoma Solidaria
Fundació Privada GESPA
Fundació Centre de Recerca en Sanitat Animal
(CRESA)
MATGAS 2000, A.I.E.
Fundació Privada Institut Catalá de
Nanotecnologia
Fundació Factor Huma
Fundació Privada Instituí Catalá de
Paleontología
Fundació Privada institut de Medicina Predictiva
Fundació Bosch i Cardellach
Fundació Pare de Recerca de la UAB
Fundació Hospital Clínic Veterinari
Fundació Salut i Envelliment
Total

Subvencions i Subvencions i
transferéncies transferéncies
rebudes
concedides
3.000
1.995

Servéis
rebuts

Servéis
presta ts

Venda
participacions

61.701
644.780
-

-

-

-

-

514.760
26.109
3.523

-

-

75.291

3.507

12.630
18.735
691.417
1.450.468

2.073
1.933
194
616.797
7.531
4.194
80.467

-

79.650

-

-

1.538

-

39.797
-

392.534
189.986

26.526

86.518

13.966
60.863

1.400.000

-

-

-

4.106
364.160

-

-

-

-

1.547.685

35.103
1.152.057

442
-

-

-

-

283.083
307.978

305.597

35.001

208.522

9.193

194

881

19.403

-

479.616
699.523
6.050
4.331.617

-

-

-

150
3.825
85.225
682.959
457.087
3.469.222

-

\
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18. Execució del pressupost d'ingressos i despeses
18.1. Resultat pressupostari
18.1.1. Conciliació del resultat pressupostari amb el resultat economicopatrímonial

Resultat economicopatrímonial
Variado neta actius/passius financers
Subvencions de capital no reflectides al compte del resultat economicopatrímonial
Altes d'immobilitzat material i immaterial
Altes d'immobilitzat financer
Total operacions pressupostáríes no reflectides en el resultat economicopatrímonial
Periodificació d'ingressos
Periodificació de bonificacions de matrícula
Variació de la provisió per periodificació de despesa
Dotado a l'amortització de l'immobilitzat
Anuí'lacio de drets pendents de cobrament
Variació de la provisió per anuí-lacio deis drets pendents de cobrament
Variació de la provisióper inversions financeres
Variació de la dotació per insolvéncies
Variació de la provisió per paga extra
Variació de la provisió per litigis
Variació de la provisió per factures pendents de rebre
Variació de la provisió d'interessos
Resultáis extraordinaris de l'immobilitzat
Total operacions comptables no reflectides a la liquidació pressupostária
Resultat pressupostari de l'exercici (*)
Incorporado de romanent de l'any 2013
Romanent negatiu del 2013
Anuí-lacio de drets pendents de cobrament
Drets pendents de cobrament de cobrament dubtós
Romanent de tresoreria en data 31 de desembre de 2014

Euros
(1.859.906)
(2.505.062)
(9.670.619)
(10.155.309)
(2.250)
(22.333.240)
2,802.615
(797.748)
200.119
19.140.266
1.997.040
(475.115)
(11.130)
(1.214.756)
(537.254)
(1.990.665)
1.176.735
(1.215.435)
616.301
19.690.973
(4.502.173)
96.453.946
(64.498.083)
(1.997,040)
(2.522.491)
22.934.159

18.1.2. Conciliació del superávit de finangament amb el resultat pressupostari
Superávit o déficit de finangament de l'exercici
Correccions del resultat pressupostari:
(-) Crédits disposats finangats amb romanent de tresoreria (romanent no afectat compromés)
(-) Desviacions de finangament negatives en despesa amb finangament afectat
Resultat pressupostari de l'exercici (*)

1.215.499
3.019.235
(8.736.907)
(4.502.173)
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18.2. Operacions de pressupostos tancats
18.2.1. Drets pendents de cobrament:
Els drets pendents de cobrament de pressupostos tancats en data 31 de desembre de 2014 han estat
els següents:

Saldo al
01/01/2014
Taxes i altres ingressos
Transferéncies corrents
Ingressos patrimonials
Transferéncies de capital
Total

22.085.277
40.530.409
485.336
20.635.847
83.736.869

Drets
Anullats

Euros
Cobraments
reaiitzats
17.461.656
26.463.917
414.522
10.253.531
54.593.626

307.870
1.009.277
18.384
661.509
1.997.040

Saldo al
31/12/2014
4.315.751
13.057.215
52.430
9.720.807
27.146.203

18.2.2. Obligacions pendents de pagament
Les obligacions pendents de pagament de pressupostos tancats en data 31 de desembre de 2014 han
estat les següents:
Euros
Pagaments
reaiitzats

Saldo al
01/01/2014
2.312.025
4.915.229
52.238
551.119
4.820.748
15.000
12.666.359

Despeses de personal
Despeses de béns corrents i servéis
Despeses financeres
Transferéncies corrents
Inversions
Transferéncies de capital
Total

2.314.944
4.877.789
48.523
543.304
4.838.189
15.000
12.637.749

Saldo al
31/12/2014
(2.919)
37.440
3.715
7.815
(17.441)
-

28.610

18.3. Operacions extrapressupostáries
18.3.1. Deutors per operacions extrapressupostáries
Els saldos deutors per operacions extrapressupostáries en data 31 de desembre de 2014 han estat els
següents:

Saldo al
31/12/2013
Acomptes Escoles i Facultats
Acomptes provei'dors
Acomptes varis
Dipósits constituís
Deutors per IVA
HP, deutora per IVA
Altres deutors
Total

768.192
179.242
168.573
160.269
1.222.292
1.002.855
202.077
3.703.500

Ingressos

3.764.959
651.096
244.110
-

2.022.227
3.036.651
195.057
9.914.100

Euros
Pagaments

4.145.000
717.750
61.623
148.422
2.272.027
2.692.872
364.391
10.402.085

Saldo al
31/12/2014
388.151
112.588
351.060
11.847
972.492
1.346.634
32.743
3.215.515
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18.3.2. Creditors per operacions extrapressupostarles
Els saldos creditors per operacions extrapressupostáries en data 31 de desembre de 2014 són eis
següents:
Euros
Saldo al
31/12/2013
IRPF
37.492.753
Drets passius
240.021
Seguretat Social (quota obrera)
514.139
Creditors per IVA suportat
204.368
MUFACE
5.061
Ingressos pendents d'aplicació (*)
593.528
Flanees rebudes
28.541
Creditors coordinació de projectes
1.496.028
Asseguranga escolar
31.023
Acomptes de clients
69.600
Altres
3.465
Altres partides pendents d'aplicar
(3.320)
Total
40.675.207
(*) Inclou els moviments interns de tresoreria

Pagaments

Ingressos
70.319.386
1.563.124
6.435.190
1.711.586
747,302
387.401.758
26.891
9.821.117
31.023

Saldo al
31/12/2014

37.289.217
1.674.435
6.440.228
1.802.335
743,622
387.898.619
8.487
10.454.172
53.903

-

4.462.584
351.332
519.177
295.117
1.381
1.090.389
10.137
2.129.083
53.903
69.600
837

-

35.676
7.392
478.100.445

33.048
10.712
446.408.778

-

8.983.540

18.4 Estat deis compromisos de la despesa adquirits durant el 2014 a carree d'exercicis futurs

Capítol

Article

Descripció

20
21

Compra de béns corrents i
servéis
Lloguers
Conservació i Reparado
Material, subministraments i
altres

2

22

6
61
62
63
64

Inversions materials i de
recerca
Inv. en terrenys, edificis i
altres construccions
Inv. en maquinaria,
instaldacions i material de
transport
Inv. en mobiliari, equips
informátics i altre
immobilitzat
Inv. en recerca
Total

Euros
Compromisos de despesa adquirits amb carree a l'exercici
Exercici
Exercici Exercici Exercici
Successius
Total
2015
2016
2017
2018
11.164.336

2.812.778

14.970

14.970

14.970
4.357.987

14.970
2.306.022

14.970

14.970

6.791.379

491.786

-

14.007.054
59.880
6.664.009
7.283.165

-

-

-

11.164.336

2.812.778

-

14.970

-

-

14.970

-

14.007.054

\
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19. Quadre de financament
Els recursos financers obtinguts en els exercicis 2014 i 2013, així com i'aplicació o origen, i l'efecte que
aqüestes operacions han produ'ít sobre el capital circuiant de la Universitat, són els que es mostren a
continuació:

APLICACIONS
Recursos aplicats a les operacions
Adquisicions d'immobilitzat:
Immaterial (nota 4)
Material (nota 5)
Financer (nota 6.1)

Milers d'euros
2014
2013

Milers d'euros
2014
2013

ORlGENS
Recursos procedents d'operacions de gestió
Transferéncies i subvencions de capital

180
10.269
5

1.222
5.719

9.122
5.264

(1)

1.140

6.088
148

1
19

Cancel-lacio anticipada i/o traspás a curt termini
(nota 8)

531

531

Augments directe de patrimoni (nota 9)

294

193
15.500 Creditors a llarg termini
14
Baixes per immobilitzat:
Material
Financer

Traspás del immobilitzat financer

Disminucions directes de patrimoni (nota 9)
Cancel-lacio anticipada i/o traspás a curt termini
de deute (nota 12)

TOTAL APLICACIONS
AUGMENTS DEL CAPITAL CIRCULANT

3.471
10.168

3.033

24.093

18.740

24.093

18.740

TOTAL ORlGENS
DISMINUCIO DEL CAPITAL CIRCULANT

14.001
10.092
24.093

Detall deis ajustos practicats al resultat comptable per obtenir els recursos procedents de les operacions:
Milers d'euros
2014
Resultat de l'exercici
Dotació per a l'amortització
Dotació per a la provisió per depreciació d'inversions financeres
Aplicado a la depreciació d'inversions financeres
Dotació per a la provisió per a riscos i despeses
Aplicació de la provisió per a riscos i despeses
Pérdues per baixes de l'immobilitzat material
Beneficis procedents d'immobilitzat material
Subvencions de capital traspassades a resultáis
Transferencia de capital per altres organismes
Despesa immobilitzat exercicis anteriors

2013
(1.643)
20.704
35

(1.860)
19.140
4
(14)
2.448
(4.439)
20
(2.145)
(12.057)

-

3.192
(531)
15
(2)
(13.037)
388

-

125
1.222

Total recursos procedents / aplicats a les operacions

-

9.122

La variació del capital circuiant está representada de la manera següent:
Milers d'euros
Augments
2014
2013
Deutors
Tresoreria
Ajustaments per periodificació
Deutes amb entitats de crédit i altres entitats
Creditors
Ajustaments per periodificació

Subíotal
VARIACIO DEL CAPITAL CIRCULANT
Total

2014

Disminucions
2013

.

.

-

-

798

1.440

-

-

-

-

14.786

27.225
1.067

-

-

1.761
6.858

12.963

29.090

14.403

29.090

14.403

23.795
601

6.912
1.534

-

-

39.182
(10.092)
29.090

17.065
(2.662)
14.403
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16.077
2.662
18.740

INFORME DE GESTIÓ DE L'EXERCICI DE 2014
En aquest document s'expliquen els aspectes més significatius de la gestió económica de la Universitat
Autónoma de Barcelona durant l'exercici 2014 i es comenten els comptes anuals a 31 de desembre, els quals
s'han elaborat d'acord amb el Pía especial de comptabilitat pública per a les universitats publiques catalanes i
segons la Llei Orgánica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostária i Sostenibilitat Financera.
En l'ámbit autonómic, l'any 2014 reflecteix un manteniment de les aportacions del 2013 al finangament de les
publiques. La seva distribució és similar a la realitzada l'any anterior per imports inferiors, que s'acaben
compensant amb el Pía específic de finangament addicional per projectes de l'any 2014. Els preus públics del
curs 2014/2015 s'han congelat per a la primera matrícula. Per segones i posteriors han incrementat en el
percentatge corresponent a l'índex de preus al consum.
El finangament de les inversions per a l'any 2014 també ha estat similar al del 2013, peró amb un
finangament addicional per a les obres de remodelació d'espais de la unitat docent del Pare Taulí i amb l'ajut
directe de la Direcció General d'Universitats per a la remodelació de la unitat docent de Sant Pau.
D'acord amb les línies generáis i el calendan per a l'elaboració del Pía d'Estabilització Pressupostária,
aprovades peí Consell Social, la UAB ha complert amb les previsions per a l'any 2014 i ha superat l'estalvi
previst de 750 mil euros.
Les necessitats de tresoreria de la UAB durant l'any 2014 han estat més agudes que l'any anterior a causa de
la circular d'hisenda 6/2013 que va comportar que a partir del 1 de gener de 2014 no s'acceptessin més
ajornaments de pagament de l'IRPF, Per poder fer-hi front, la UAB ha estat disposant de les diferents pólisses
de crédit i la Direcció General d'Universitats ha atés el pagament de part del deute vengut. Aquest fet també
ha comportat un increment de l'import pendent de pagament ais provéídors.
Aquest ha estat el segon any en qué la UAB ha hagut de disposar de pólissa de crédit a final d'any,
concretament per 9,8 milions d'euros.

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
El pressupost liquidat d'ingressos de l'exercici de 2014 ha estat de 298.976.276,68€, fet que representa un
75,99% d'execució del pressupost definitiu i 4,87 milions d'euros d'increment.
L'import no executat es deu a la incorporació deis romanents d'exercicis anteriors per un import de
94.456.906,00€.
Si se n'exclouen les operacions financeres, la generado de nous recursos ha estat de 298.449.078,53€, la
qual cosa representa un increment del 1,93% respecte a l'exercici 2013.
El pressupost executat de despeses ha estat de 303.478.449,20€, que representa el 77,14% del pressupost
definitiu i una disminució respecte l'any 2013 d'un 1,67% que suposa un total de 5,15 milions d'euros.
1.

Maqnituds económiques d'execució del pressupost:

A continuado detallem les xifres més rellevants:
1.1. Operacions corrents

Execució del pressupost d'ingressos:
Peí que fa al pressupost d'ingressos, hi ha hagut un increment del 2,91% en el capítol de Preus Públics i
d'Altres Inqressos; en destaquem els aspectos següents:
La partida corresponent a preus públics ha experimentat un increment del 4,60% respecte a l'exercici 2013,
és a dir, de 3,8 milions d'euros. Aquesta variado es deu principalment a:
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•

L'increment deis ¡ngressos de les matricules, principalment de les beques per 3,1 milions d'euros;
aquest fet també fa incrementar rimport de les ¿espeses de becaris en 1,1 M€.

o

L'increment d'ingressos de PEscola de Postgrau, que ha invertit la tendéncia de l'any passat
augmentant respecte a l'any 2013 en un 2,76%, es a dir, en 0,3 milions d'euros.

Peí que fa ais ingressos corresponents a la prestacló de servéis (recerca, de formació permanent, d'esport,
de Mengües, etc.), aquests han experimentad un altre any, una disminució conjunta del 5,58%, encara que els
ingressos han estat superiors al pressupost en 2,3 milions d'euros. Cal destacar que recerca ha baixat un
6,45 % i els servéis prestáis per I'Escola de Postgrau també baixen en un 26,07%, com han fet els darrers
anys.
Les Transferéncies Corrents rebudes per la UAB durant l'any 2014 han disminu'it en el seu conjunt un 0,85%,
el que representa 1,43 milions d'euros
Les variacions més significatives han estat:
®

Enguany la variació de transferéncies corrents de la Generalitat en conjunt ha estat només de 0,18%, el que ha suposat una disminució de 0,27 milions d'euros. En aquest any 2014 s'ha
consolidat també, la reducció de subvenció equivalent a la paga extraordinaria de desembre de l'any
2012.

®

El decrement de les transferéncies de i'Administració de l'Estat i des seus Organismes en
comparado al 2013 ha estat del 23,67% (2,2 milions d'euros) a causa principalment deis programes
Ramón y Cajal i Juan de la Cierva així, com del programa Leonardo da Vinci.

o

Les transferéncies d'empreses privades i de famílies i institucions sense finaiitat de lucre han
experlmentat en conjunt un manteniment en la seva execució.

®

Peí que fa a les transferéncies d'ens locáis, aqüestes s'han incrementat en un 53,05% peí
finangament per convenís amb les entitats locáis.

a

Continúen disminuint les transferéncies corrents de l'exterior: aquest any 2014 han disminu'it un
23,01% respecte a l'any 2013, fet que representa un decrement de 0,30 milions d'euros.

Els ingressos patrimonials han disminu'it en un 28,41% en conjunt. L'efecte més rellevant és el decrement
deis ¡ngressos per renda de béns immobles en un 42,14%, que suposa 0,26 milions d'euros, a causa
principalment de lloguers gestionáis peí Pare de Recerca UAB i per la facturació a MATGAS. També els
ingressos financers han disminu'it en un 18,4% (0,01 milió d'euros), fet que reflecteix la mateixa situado de
feblesa de la tresoreria en qué es va trabar, i es traba un altre cop, la UAB.
Execució del pressupost de despeses:
Peí que fa a despeses corrents, les despeses de personal han disminu'it un 0,80% respecte a l'any 2013,
disminució, que suposa 1,57 milions d'euros menys. Dins d'aquest apartat s'inclou també la variació de les
despeses de contractació de personal corresponents ais programes d'activitats especifiques i deis pagaments
de l'article 83 (cursos de formació continuada, de prestació de servéis d'investigació i de projectes de
docéncia) que ha estat d'un 2,33%. Sense aquest efecte, la disminució és de 2,08 milions d'euros (un 1,20%).
La disminució s'ha produ'it principalment per les circumstáncies següents:
»

La variació de 2,08 milions d'euros s'explica principalment perqué les despeses del programa
Ramón y Cajal i Juan de la Cierva, el 2014 s'han comptabilitzat a carree de projectes específics,
mentre que el 2013 van ser d'1,95 milions d'euros i es van comptabilltzar dins despeses genériques.
Per tant, sense considerar aquest efecte, les despeses de personal s'han mantingut estables amb
una variació de 0,13 milions d'euros.

©

Les despeses corresponents a programes específics han minorat 1,44 milions d'euros (-6%).

•

Per tant, l'efecte d'aquestes dues variacions (-0,13-1,44) dona la disminució d'1,57 milions d'euros.
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Quant al salari deis empleats públics de les universitats per a l'any 2014, la Llei 1/2014, del 27 de gener,
estableix la redueció del sou al personal de les universitats equlvalent a una paga extraordinárla, mantenint
per tant la mateixa reducció que, segons PAcord de Govern 19/2013 de 26 de febrer ¡ el RDL 20/2012 de 13
de juliol, ja es va aplicar per ais anys 2013 i 2012, així com la congelado de les retribucions.
Les despeses corresponents al capítol Compra de Béns i Servéis han experimentat un increment global del
8,36%. Dins d'aquest capítol, les despeses de funcionament general, on no s'inclouen les corresponents a
programes d'activltats especifiques, han augmentat un 13,84% per un import de 4,47 milions d'euros. Aquest
increment s'explica básicament per la comptabilització segons conveni signat amb I'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallés referent a la liquidado de l'impost de recollida de residus i de l'IBI, que suposa una
variació total de 3,47 milions d'euros.

La contractació conjunta de l'energia eléctrica amb el Consorci de Servéis Universitaris de Catalunya ha
comportat un estalvi energétic amb una reducció de la despesa de 0,77 milions d'euros, que suposa una
reducció del 14,54 % en aquest concepte. Els grups de millora energética continúen duen a terme accions
dirigides a incrementar l'estalvi energétic. Per altra banda, s'han incrementat les despeses de manteniment
en 0,86 milions d'euros, a causa princlpalment de l'increment de superficie I les actuacions en el campus per
prevenció de riscos pels vianants. També ha incrementat com a conseqüéncia de la comptabilització de la
despesa de roba de treball en aquest capítol, per un valor de 0,28 milions d'euros, i per l'augment de les
despeses en aplicacions informátiques i comunicacions per 0,26 milions d'euros.

D'altra banda, Ies despeses corresponents a programes d'activitats especifiques en aquest capítol han
experimentat un decrement del 4,09%.
Durant aquest exercici, el capítol corresponent a les despeses financeres ha experimentat un increment del
75,99% respecte a l'any anterior per l'increment de 1,58 milions d'euros deis interessos de demora liquidáis
per l'ajornament de l'IRPF. La principal raó d'aquesta situació és el pagament de la totalitat de l'import ajornat,
que superava els 35 milions d'euros i que s'ha pogut atendré per la disminució d'uns 24 milions d'euros de
l'import del deute que manté la Generalitat de Catalunya i per la disposició de les pólisses de crédit.
Finalment, les transferéncies corrents es mantenen estables amb una variació del 0,39% que suposen una
minoració de 0,08 milions d'euros.
Convé destacar que, deis ingressos per beques, la UAB ha deixat de percebre, en concepte de boniflcacions
no recuperables, 11,12 milions d'euros. La UAB, per l'efecte de la política d'increment de preus decidida peí
Govern de la Generalitat, és qui assumeix l'import del diferencial entre el retorn que es fa a I'estudiant i
l'import que recupera del Ministeri. El 2014 aixó ha suposat que la UAB destinés, 10,88 milions d'euros en
concepte de bonificacions de matrícula no recuperables del curs 2014-2015 més un total de 0,24 milions
d'euros corresponents al curs anterior.

1-2. Operacions de capital

Execució del pressupost d'inqressos:
Dins l'apartat d'ingressos per operacions de capital cal destacar l'lngrés de 2,61 milions d'euros per alienació
de béns immobles segons conveni signat amb data 18 de desembre de 2014 amb I'Ajuntament de
Cerdanyola del Vallés, correponent al reconelxement, liquidació i extinció de les obligacions económiques
reciproques a data 31 de desembre de 2012.
Durant aquest exercici ha canviat la tendéncia de contracció de l'activitat, ja que, després de diversos
exercicls de disminucions, s'ha registrat un increment del 7,98%, en el capítol Transferéncies de Capital:
Les subvencions per projectes d'investigació procedents de l'Administració de l'Estat i deis seus
organismes autónoms han experimentat un augment, en conjunt, del 49,12%. Les convocatórles del
Ministerio de Economía y Competividad prácticament s'han duplicat i s'han ingressat 7,67 milions
d'euros, quan l'any passat només se'n van ingressar 3,89. D'altra banda es manté la reducció de les
convocatóries del Instituto de Salud Carlos III, que ho han fet en un 17,79%.
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•

La partida corresponent a transferéncies de capital d'altres ens públics s'ha redu'ít en un 22,80%,
principalment per la convocatoria SGR de l'AGAUR.

o

D'altra banda, les transferéncies de la Generalitat de Catalunya han incrementat un 18,25%.
Aquesta variació ve donada básicament per l'augment de l'anualitat 2014 dins del Pía d'inversions
universitáries, que compta amb 2,9 milions d'euros, en els quals s'inclouen 0,6 milions d'euros
específics per a les obres de remodelació de la Unitat Docent del Pare Taulí.

®

Peí que fa a les transferéncies de capital de les corporacions locáis també han incrementat un
19,44%.

b

Les transferéncies de capital d'empreses privades i de les d'entitats sense finalitat de lucre han
experimentat un increment, en conjunt, del 29,54% , principalment per la convocatoria ICREA.

•

El finangament de les transferéncies de capital de l'exterior han disminu'ít respecte a l'any 2013 en
1,94 milions d'euros, un 23,88%, básicament procedents de la Unió Europea.

En general, peí que fa a l'activitat especifica de recerca, tant per la part de prestado de servéis com de
projectes i convenís de recerca, aquest any 2014 s'inverteix la tendéncia decreixent d'any anteriors amb un
increment de l'1,72%, que suposa 0,49 milions d'euros.
Execució del pressuoost de despeses:
La despesa en concepte d'inversions ha disminu'ít un 21,28% en aquest exercici amb un volum d'inversions
reals de 10,09 milions d'euros. Aquesta minoració és deguda a la construcció de l'edifici del Centre
d'Investigado en Energía i Tecnologies i Ciéncies Ambientáis, que s'ha posat en funcionament durant el mes
de juny. D'altra banda, s'ha executat el 77% de l'anualitat 2014 del Pía d'inversions universitáries. El 23%
restant (0,65 milions 'euros) no s'ha executat per dos efectes: per la posposició de les obres de remodelació
de la Unitat Docent del Pare Taulí (0,6 milions), que s'executaran a partir de l'any 2015, i degut peí canvi de
planificado del conveni vigent de l'e-administració (0,05 milions).
Les despeses de projectes de recerca i convenís d'investigació han minorat un 15,78%, en consonáncia amb
l'evolució deis projectes.
H¡ ha un increment del 67,21%, de les transferéncies de capital en fundó deis acords signats.

1.3. Operacions financeres

Tal com vam fer l'any 2013, s'ha amortitzat un total de 3.020 milers d'euros, en concepte de bestreta
reemborsable per al finangament de pares científics i infraestructura científica i tecnológica i 12 milers d'euros
en concepte de bestreta reemborsable del programa nacional d'infraestructures científiques i tecnológiques.
1.4. Endeutament

L'import de les bestretes reemborsables i altres bestretes reconegudes a 31.12.2014 és de 25.031,89 milers
d'euros, la qual cosa representa una reducció de l'endeutament de 3.036,46 milers d'euros en comparado
amb l'any anterior.
Les variacions corresponents són:
Milers d'euros
Endeutament a 31.12.2013

28.068,35

Amortització

(3.032,26)

Bestretes reemborsables i altres
Endeutament a 31.12.2014

(4,20)
25.031,89
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De les bestretes rebudes en les convocatóries 2005 i 2006, encara que han estat garantides per la
Generalitat de Catalunya, és la UAB qui ha retornat Panualitat 2014 malgrat no haver estat liquidades per la
Generalltat, fet que ha ocasionat un déficit pressupostari de 1,1 milions d'euros.
A causa del flux de tresoreria, la UAB ha hagut de disposar al tancament de l'exercicl de 9.773,24 milers
d'euros de les pólisses de crédit que té contractades. L'any 2013 es va tancar amb 2.142,9 milers d'euros
disposats.
1.5. Románente

El tancament de l'exercici de 2014 presenta un déficit genéric (no afectat) acumulat de 63.283 milers d'euros,
que ha minorat respecte a l'exercici 2013 per l'import del superávit de 1.215,50 milers d'euros, tal com es
reflecteix a la liquidació del pressupost. La UAB ha aconseguit reconduir la seva execució pressupostaria deis
darrers anys, agreujada per la retallada de l'any 2011, que va ser superior ais 35 milions d'euros.
El romanent genéric compromés correspon a partides que, segons les bases d'execució del pressupost 2014,
podran incrementar l'assignació pressupostária per a l'exercici 2015. Durant l'exercici 2014, des de l'equip
de govern s'ha executat una instrucció per a la incorporació de romanents de l'exercici 2014 al pressupost
2015 seguint les recomanacions de la Sindicatura de Comptes.
Evolució del romanent genéric (en milers d'euros)
Romanent genéric

Romanent compromés

Total

2006

22.316,5

10.280,5

12.036,0

2007

26.254,9

11.775,7

14.479,2

2008

34.623,9

13.122,6

21.501,3

2009

37.450,0

15.427,0
'

22.023,0

2010

46.147,5

15.682,8

30.464,7

2011

65.395,5

12.101,5

53.294,0

2012

65,144,2

10.103,5

55.040,7

2013

64.498,1

20.688,9

43.809,2

2014

63.282,6

23.289,2

39.993,4

|

'

El romanent específic és de 62.927,5 milers d'euros i ha experimentat un decrement del 12,63% respecte a
l'any 2013.

i
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Per tant, el romanent total (afectat i no afectat) generat durant l'exercici 2014 ha estat de 22.934,2 mllers
d'euros ( =62.927,5-39.993,4), i la seva evolució en els darrers exercicis ha estat la següent:

Import

%

(milers d'euros)

Variació

Exercici

2006

47.943,1

2007

52.806,1

10,14

2008

53.800,4

1,88

2009

76.873,8

42,89

2010

m
90.964,2

18,33

2011

65.138,2

-28,39

2012

46.358,0

-28,83

2013

28.218,6

-39,13

2014

22.934,2

-18,73

Com es pot observar, la tendéncla de reducció de romanent respecte a l'exercici anterior ha iniciat un punt
d'lnflexió positiu.
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2.

Estats de la comptabilitat financera:

A continuado es fa una explicado de les principáis xifres deis estats financers:
2.1. Balanc

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
Balang a 31 de desembre de 2014
(en milers d'€)
ACTIU

31-12-14

31-12-13

Immobilitzat

280.584,63

294.026,76

Immobilitzat material

279.535,15
213,93
835,55

291.932,83

Immobilitzat immaterial
Immobilitzat financer

595,32
1.498,61

PASSIU

31-12-14

31-12-13

Fons propis

67.563,23

72.600,94

Patrimoni

69.423,13
-1.859,91

74.243,90

131.189,95

137.528,29

4.330,63

6.321,29

Creditors a llarg termini

12.461,36

22.630,19

Creditors a curt termini

133.792,87

147.298,46

22.343,85
33.591,08
77.857,94

7.557,46
60.816,15
78.924,85

349.338,02

386.379,17

Resultat de l'exercici

-1.642,96

Ingressos a distribuir en
diversos exercicis
Despeses a distribuir en
diversos exercicis

0,00

0,00

Provisions per a riscos
i despeses

Actiu circulant

68.753,40

92.352,42

Deutors

59.864,78
531,39
194,03

83.660,19
531,39

8.163,19

7.365,44

349.338,02

386.379,17

Inversions financers
Tresoreria
Ajustaments per periodificacions
TOTAL ACTIU

795,39

Deutes amb entitats de crédit i altres
Creditors
Ajustaments per periodificacions
TOTAL PASSIU

A 31 de desembre de 2014, la Universitat Autónoma de Barcelona disposa d'uns fons propis de 67.563 milers d'euros, i
el seu immobilitzat está valorat en 280.585 milers d'euros.
Les principáis variacions en TActiu respecte l'any anterior han estat, d'una banda la minorado de Pimmobilitzat
material de 12.397,68 milers d'euros a causa de la disminució de les inversions que no compensa l'amortització deis
actius. Peí que fa a l'actiu circulant, l'import pendent de cobrament d'exercicis tancats que manté la Generalitat de
Catalunya ha minorat per un total de 25.976 milers d'euros. La partida d'ajustaments per periodificació correspon a
les beques no recuperables diferides.
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Del Passiu, les principáis variacions corresponen a la disminució del patrimoni, principalment per la cessió de la
part del nou edifici a ¡'Instituí Caíala de Paleontología Miquel Crusafont, i a la disminució deis ingressos a distribuir
en diversos exercicis, a causa de la periodificació de la matrícula diferida del curs anterior.
D'altra banda cal destacar la disminució deis creditors a llarg termini per la reclassificació a curt termini de les quotes
pendents de la convocatoria de l'any 2000 de pares científics i infraestructura científica i tecnológica.
Peí que fa al curt termini, hi ha l'efecte de l'increment del deute amb entitats de crédit com a conseqüéncia de la
disposició de les pólisses de crédit contractades i la disminució deis creditors, que es deu principalment al pagament
deis ajornaments de l'IRPF.

ACTIU

PASSIU

No exigible
56,89%

Exigible a llarg
termini 4,81%

Exigible a curt
termini 38,30%

L'actiu fix está finangat en un 70,84% peí passiu no exigible, en un 5,98% per l'exigible a llarg termini i en un
23,18% per l'exigible a curt termini.
Com es pot apreciar, l'exigible a curt termini és superior a l'actiu circulant (realitzable a curt termini més
disponible), la qual cosa ens indica que tenim un fons de maniobra negatiu. Si descomptem els ajustos per
periodificació dins l'exigible i el realitzable a curt termini, el fons de maniobra esdevé positiu. Pero la
diferéncia de terminis existent entre el cobrament de les administracions públiques i el pagament a prove'ídors
segons la normativa vigent ens indica la exísténcia de problemes de liquiditat, la qual cosa fa necessária la
utilització de pólisses de crédit.
Aquest any, com l'any anterior, la utilització de les pólisses de crédit també ha estat condicionada a disposar
de suficient liquiditat per garantir el pagament de les nomines (i equivalents), a la dificultat d'obtenir crédit
addicional i al cobrament del deute corrent de la Generalitat de Catalunya.
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2.2. Resultat economicopatrimonial

UNIVERSITAT AUTÓNOMA DE BARCELONA
Compte del resultat economicopatrimonial a 31 de desembre de 2014
(en milers d'euros)
DESPESES

Despeses ordináries
Despeses de personal
Dotacions per a amortitzacions
Altres despeses de gestió
Despeses financeres
Variació de les provisions

Transferéncies i subvencions
Perdues i despeses
extraordinarias
TOTAL DESPESES

31-12-14

286.001,37

205.970,74
19.140,27
58.081,17
1.961,14
848,07

19.482,13
3.915,83

309.399,34

31-12-14

31-12-13

295.496,19 Vendes i prestacions
de servéis

16.840,12

17.737,77

210.879,33
20.703,83 Ingressos de gestió
58.193,04 ordinaria

83.055,84

83.787,11

4.494,06

5.624,89

188.816,30

197.244,24

14.333,11

13.598,66

307.539,43

317.992,66

•1.859,90

-1.642,96

31-12-13 INGRESSOS

3.043,62
2.676,36 Altres ingressos de
gestió ordinaria
19.217,70 Transferéncies i subvencions
4.921,73 Beneficis i ingressos
extraordinaris
319.635,62 TOTAL INGRESSOS
DESESTALVI

A 31 de desembre de 2014, el compte del resultat economicopatrimonial de la Universitat Autónoma de
Barcelona reflecteix un desestalvi de -1.860 milers d'euros. En la mateixa data, l'estat d'execució del
pressupost reflecteix un romanent total (afectat i no afectat) de 22.934 milers d'euros, deis quals -4.502
milers d'euros corresponen al resultat pressupostari de l'exercici (ingressos menys despeses). Cal destacar,
pero , que la UAB ha tancat l'exercici amb un superávit de finangament de 1.215,5 milers d'euros respecte al
pressupost 2014, que s'han destinat a compensar el déficit genéric acumulat.
La diferéncia entre el resultat economicopatrimonial i el pressupostari radica en la diferent aplicació de
principis comptables.
Per a l'exercici 2014, les principáis magnituds corresponents ais principáis criteris que s'apliquen a la
comptabilitat patrimonial i que fan que el resultat sigui significativament diferent són:
•

Comptabilització deis préstecs com a creditors i no com a ingressos de l'any per l'import disposat o com
a despesa per la part amortitzada per import de
-2.505 milers d'euros.

•

Comptabilització de les inversions com a immobilitzat i no com a despesa de l'exercici per import de 10.157 milers d'euros,

•

Cálcul i comptabilització de l'amortització de l'immobilitzat per import de 19.140 milers d'euros.

•

Cálcul i comptabilització de provisions per import de -4.067 milers d'euros.
Periodificació d'ingressos i despeses per import de 2.621 milers d'euros.

?

e

Comptabilització de les transferéncies de capital com a ingressos a distribuir en diversos exercicis o
ingressos anticipats per la part no gastada o no amortitzada de la inversió i no com a ingressos de
l'exercici corrent, per import de -9.671 milers d'euros.

«

Anul-iacions de drets pendents de cobrament per import de 1.997 milers d'euros.
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DETALL OBLIGACIONS CONTRETES A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013:
C en euros)
ART
12

Concepte económic
12101 RB académic funcionan
12102 RC académic funcionari
12201 RB PAS funcionari
12202 RC PAS funcionari
28121 R Acad.funcionari activitats
28122 R PAS funcionari activitats
Total Art. 12
13
13001 RB PAS laboral
13002 RC PAS laboral
13201 Altres remun.laboral
13203 Indem. PAS laboral
13301 RB académic laboral
13302 RC académic laboral
13303 Retrib.Ramón y Cajal
13304 Retrib.Juan Cierva
13305 Ret.PIF contractat
13402 Personal Investigador Propi
28130 R PAS laboral d'activitats
28132 Indemn. d'activitats
28133 R Acad. laboral activitats
Total Art. 13
15
15101 Grat.Serv. Extraord.
15102 Grat. PAAU
Total Art. 15
16
16000 SS académic interí
16001 SS PAS
16002 SS PAS laboral fix
16006 SS lab.académic fix
16007 SS lab.acad.eventual
16008 SS PAS interí
16009 SS Ramón y Cajal
16011 Liquidado Insp. Cotització PAS PDI
16012 SS PAS lab. eventual
16014 SS PIF contractats
16015 SS Juan de la Cierva
16016 SS Becaris programes de formado
16018 SS Becaris de Col-laborado
16020 Seguretat Social Becaris Formado Area
d'Economia
16100 Prestacions socials
16500 Seg.soc. indemnitzacions per rao de servéis
28160 SS activitats
28161 SS Becaris programes de formado
28165 Seg.soc. indemnitzacions per rao de servéis
Total Art. 16
Total Cap. 1

20010
20110
20310
20410
28200
28201
28202
28203

Llog.Edif.i terrenys
Llog. mat.transport
Llog. d'altre immob.
Altres lloguers
Llog.Edif.i terrenys
Llog. mat.transport
Llog.equips informátics
Llog. d'altre immob.

31/12/2014
23.378.080,87
46.337.592,68
12.504.617,25
11.260.441,39
3.410.704,43
251.603,27
97.143.039,89
20.852.596,80
3.420.635,45
104.764,67
93.203,12
25.221.908,03
965.627,38
13.302,84
0,00
0,00
3.505.693,51
8.742.519,93
132.081,34
5.036.947,16
68.089.280,23
118.310,94
230.813,77
349.124,71
341.147,38
5.081.093,19
6.405.438,83
3.135.334,48
6.285.865,40
0,00
3.080,66
660.139,44
768.668,08
1.074.341,15
0,00
14.553,13
9.184,97
7.568,96

31/12/2013
25.668.504,73
45.040.604,53
13.241.728,67
10.233.664,72
3.884.615,89
205.894,94
98.275.013,48
19.869.181,92
3.330.809,07
131.199,37
50.618,56
26.122.938,19
752.543,22
930.427,05
558.091,48
4.139.298,41
8.117.956,05
114.876,55
5.413.839,89
69.531.779,76
138.197,58
253.353,63
391.551,21
226.090,47
5.203.309,19
6.473.057,35
2.596.454,26
5.704.905,62
1.125.534,93
299.869,85
409.945,35
1.197.137,51
176.675,50
6.465,82
7.048,16

152.811,74
55,07
4.106.297,76
834.022,06
223,60
28.879.825,90

143.067,33

27.834.283,05

194.461.270,73

196.032.627,50

1.430.333,83
842,91
6.801,47
107.776,48
156.978,90
27.945,79
242,00
4.555,65

1.441.143,13

4.251.601,26
13.120,45

0,00
70.995,22
141.571,48
29.231,99
1.678,98
722,16
62

28204 Altres lloguers
Total Art. 20
21
21000 Mant.Terrenys i jardins
21101 Rep.i cons.Edificis i construccions
21102 Rep. Inst. técniques
21201 Reparado transport
21301 Rep. maq. i equips
21401 Rep.equips informátics
21501 Rep.Mob.i equips oficina
21601 Rep. Altre material i equips
28210 Mant.terrenys i jardins
28211 Mant. Edif. i inst.
28212 Mant.material transport
28213 Mant. Máq. i equips
28214 Mant.equips informátics
28215 Mant. Mob. i equips d'oficina
28216 Altres manteniments
Total Art 21
22
22001 Material d'oficina
22101 Energía eléctrica
22102 Aigua
22103 Gas
22104 Combustibles
22111 Material laboratori
22112 Subst. catalogades
22113 Productes UAB
22115 Vestuari
22116 Programes d'informatització
22119 Alt. Subministres
22201 Servei telefónic
22203 Correus
22301 Transports i missatgers
22401 Edificis i construccions
22402 Pare móbil
22403 Altres asseg.
22404 Indemnitzacions
22501 Impost de bens immobles (IBI)
22502 Impost circ. vehicles
22509 Altres tributs i taxes
22601 Publicitat i propaganda
22602 Atencions socials
22609 Altres despeses
22701 Fotocópies i manipuláis
22702 Enquadernacions
22703 Servéis bancaris
22704 Neteja
22705 Vigilancia
22706 Estudis i treb.técnics
22707 Actes culturáis
22709 Altres servéis
22801 Curs, confer. i col-loquis
22802 Inscrip. curs i cong. personal
28220 Material d'oficina
28221 Subministraments
28222 Comunicacions
28223 Transports
28224 Primes assegurances
28225 Tributs
28226 Despeses diverses
28227 Servéis prestats emp.
28228 Curs, confer. i col-loquis

119.733,03
1.855.210,06
1.410.356,56
6.028.830,71
850.037,77
19.388,53
295.591,48
299.448,06
37.930,19
97.397,77
0,00
41.030,11
2.081,31
317.573,61
33.390,59
17,97
37.361,01
9.470.435,67
453.886,97
4.495.140,83
503.463,92
1.475.764,34
25.910,16
452.774,70
8.086,10
12.761,41
303.634,09
458.357,48
324.345,62
221.039,52
100.542,12
111.020,88
111.961,98
9.060,42
164.384,80
42,35
1.021.988,63
3.605,54
2.491.483,80
53.941,67
116.079,43
-118.841,72
367.866,66
14.932,90
21.325,55
4.875.098,78
1.449.491,26
347.412,45
1.309,92
4.853.936,34
225.983,13
75.337,75
120.396,72
1.571.598,20
55.360,19
34.971,83
8.768,61
350,00
2.028.675,75
4.427.363,00
2.703.877,61

83.837,82
1.769.180,78
1.045.553,29
5.812.804,98
642.690,52
19.451,30
261.159,55
249.224,08
57.509,47
85.880,50
2.674,10
70.443,97
364,45
342.427,71
36.557,64
1.015,77
33.547,44
8.661.304,77
481.337,20
5.259.911,60
433.158,29
1.253.511,08
37.125,79
528.862,64
6.585,93
14.755,75
25.609,12
354.603,07
269.728,99
60.536,67
145.042,51
112.868,83
108.877,50
8.713,74
161.688,71
1.884,63
25.484,24
4.012,90
22.647,57
65.148,02
98.897,75
-271.728,41
384.234,52
17.674,31
18.724,39
4.870.793,90
1.436.590,44
363.165,15
3.420,94
4.959.302,14
104.972,06
77.864,92
112.401,23
1.364.981,81
64.241,73
34.237,25
14.664,87
64.764,83
2.487.782,49
4.367.747,14
3.087.086,09
63

28229
28250
Total Art. 22
23
23001
23200
23300
23400
23500
28230
28231
28232
28233
28234
28235
Total Art. 23
24
24010
24011
28240
Total Art. 24

Inscrip. curs i cong. personal
Atencions socials d'activitats
Desp.viatge personal
Dietes desplagament exemptes
Dietes desplagament subjectes
Dietes manutenció exemptes
Dietes manutenció subjectes
Despeses viatge activitats
Inscrip.becari cursos i congressos activitats
Dietes desplagament exemptes d'activ.
Dietes desplagament subjectes d'activ.
Dietes manutenció exemptes d'activ.
Dietes manutenció subjectes d'activ.
Edicions i publi UAB
Desp.publi. externes
Edicions i publicacions

Total Cap. 2

31

31201 Desp.pólisses crédit
31302 Desp.formal.deutes
Total Art. 31
35
35201 Interessos de demora per ajornament IRPF
35202 Interessos de demora per devolució de
projectes
35209 Altres interessos de demora
35901 Despeses avals
35909 Altres despeses financeres
Total Art. 35
Total Cap. 3

41
41001 A organismes autónoms administratius
Total Art. 41
44
44001 Transf.corr.univ.catalanes
44002 Transferéncies corrents altres universitats
44010 Transferéncies corrents consorcis GNT
44011 Transferéncies corrents altres consorcis
44012 Transferéncies corrents consorcis GNT (no
SEC95)
44100 Transf.corr.Emp.públiques i AE
Total Art. 44
46
46001 A corporacions locáis
Total Art. 46
47
47001 A empreses privades
Total Art. 47
48
28480 Becaris d'activitats
48011 A FAS
48014 A Fund. Pare Recerca
48017 A Escola Bressol Fundado Privada
48030 Fundacions GNT SEC95
48080 A assoc.d'estudiants
48090 A altres ISFL
48101 Per suport a l'estudi
48102 ESTADES EN PRÁCTIQUES
48103 Programa Finestreta
48104 Ajuts de col-laborado
48105 Beques diverses
48106 Beques d'intercanvi i altres
48107 BEQUES EQUITAT
48108 Beques salari i altres

156.248,01
208.860,85
36.349.600,55
601.432,06
7.277,19
788,37
21.476,81
422,76
1.300.922,02
39.195,61
26.315,08
2.118,93
91.644,24
766,48
2.092.359,55
249.762,31
271.266,07
105.961,33
626.989,71

177.620,50
33.221.534,83
591.804,65

1.600.835,91
33.467,54

2.226.108,10
290.318,61
285.769,82
51.599,97
627.688,40

50.394.595,54

46.505.816,88

352.570,33
44.269,12
396.839,45
2.246.891,54
228.933,76

324.238,25
86.860,57
411.098,82
665.875,70
516.339,99

151.609,50
150.069,51
0,00
2.777.504,31

11.612,23
179.080,37
19.745,37
1.392.653,66

3.174.343,76

1.803.752,48

1.364,88
1.364,88
21.627,36
4.248,00
116.046,24
18.126,24
6.529,87

1.808,76
1.808,76
221.385,02
5.798,50
366.399,03

166.577,71
24.040,00
24.040,00
0,00
0,00
5.874.920,70
367.056,42
364.160,00
189.986,00
141.308,79
5.995,22
306.438,42
17.537,75
235.634,84
0,00
159.233,39
12.048,96
121.118,02
0,00
443.997,16

5.196,00
38.029,88
636.808,43
24.640,00
24.640,00
502,77
502,77
4.538.884,29
397.596,20
464.160,21
189.985,68
178.162,41
10.880,22
407.481,10
-146,62
480.484,72
2.000,00
102.540,09
109.608,53
9.820.585,88
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48200 Bonificacions de matrícula no recuperables
48202 Boníficacions de matrícula no recup.
ex.corrent
48301 Becaris FPI
Total Art. 48
49
49001 A la Unió Europea
49002 A la resta del món
Total Art. 49

241.791,94
10.884.249,83

1.798.833,27

0,00
19.365.477,44
68.962,00
28.444,39
97.406,39

250.596,72
18.751.652,70
225.315,00
91.126,00
316.441,00

l

19.654.866,42

19.731.853,66
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61001 Obra Civil
61002 Installacions
61009 Alt.despeses en edificis
61011 Honoraris i Direcció d'obra
61012 Altres honoraris
61013 Control de Qualitat
61101 Urbanització
61201 Rep.i cons.d'edificis
Total Art. 61
62
28620 Inv.máquinaria i equips docents
28621 Inv. instal lacions
28622 Inv.utillatge i eines
62001 Audiovisuals
62002 Eq. científics i maquinaria
62101 Inversions en instal lacions
62201 Inv.utillatge i eines
62301 Vehicles
Total Art. 62
63
28630 Inv. en mobiliari
28631 Inv.equips informátics
28632 Inv.altre immobilitzat material
28701 Llibres
28702 Llibres on line
28703 Subscrip. revistes
28704 Subs. revista online
28705 Altre material documental
63001 Mobiliari
63002 Equips d'oficina
63101 Equips informátics (Pe)
63102 Equips informátics (Mac)
63103 Altres equips informátics
63104 Components d'equips informátics
63105 Impressores
63109 Altres eq.informátics
63110 Llicéncia informática
63201 Llibres
63202 Llibres on line
63203 Subscrip. revistes
63204 Subs. revista online
63209 Altre material documental
63901 Electrodoméstics
63902 Material esportiu
63903 Mobiliari urbá
63909 Altre immob.material
63910 Altres despeses inversió
Total Art. 63
64
64001 Aplic. informátiques própies
64121 R acad.funcionari recerca
64122 R PAS funcionan recerca
64130 R PAS laboral recerca
64132 Indemn. recerca
64133 R acad. laboral recerca

600.887,21
543.161,80
38.885,02
101.198,11
24.897,12
28.250,22
194.439,79
2.137.316,89
3.669.036,16
702.860,46
14.477,12
5.138,18
223.058,50
407.592,04
218.884,06
1.667,63
48.146,94
1.621.824,93
62.708,71
236.874,69
16.437,58
38.241,27
29.975,16
215.673,10
2.422.744,40
2.087,52
604.209,04
42.284,56
417.970,03
36.638,43
7.491,48
22.266,07
22.381,38
126.283,01
85.003,49
170.660,41
18.470,27
388,96
0,00
4.371,53
45.467,45
24.642,78
10.789,21
46.495,63
83.908,56
4.794.464,72
172.471,63
1.214.564,79
32.792,87
7.311.546,92
157.993,23
648.407,94

3.909.634,88
2.613.409,45
946,03
279.798,75
76.416,13
16.868,13
96.667,78
1.826.390,84
8.820.131,99
310.124,88
3.485,99
234,85
208.570,74
259.267,35
136.902,21
897,39
919.483,41
76.741,19
409.064,03
6.979,21
36.273,50
10.349,98
245.049,56
2.362.220,65
2.290,08
202.573,37
52.384,67
531.232,06
19.369,28
17.763,38
17.977,98
30.323,73
360.593,80
147.964,31
131.716,28
12.686,16
1.028,89
-2.897,29
4.572,10
106.557,31
11.670,00
4.868,76
4.340,13
137.844,44
4.941.537,56
36.216,79
735.585,42
45.406,97
9.535.555,73
170.610,75
456.966,87
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64160
64161
64200
64201
64204
64211
64212
64213
64214
64215
64216
64220
64221
64222
64223
64224
64225
64226
64227
64228
64229
64230
64231
64232
64233
64234
64235
64240
64250
64480
64620
64621
64622
64623
64630
64631
64632
64801
64802
64803
64804
64805
Total Art. 64

Seg. Social recerca
SS Estudiants en practiques
Llog.Edificis i terrenys
Llog. de transport
Altres lloguers
Mant. Edif. i inst.
Man.material de transport
Mant. Máq. i equips
Mant.equips informátics
Mant.Mob. i eq.d'oficina
Altres manteniments
Material d'oficina
Subministraments
Comunicacions
Transports
Primes d'assegurances
Tributs
Despeses d¡verses
Servéis prestats empreses
Curs.confer. i col-toquis
Inscrip.curs i cong. personal
Despeses viatge recerca
Insc.becari cursos i congressos recerca
Dietes desplagament exemptes recerca
Dietes desplagament subjectes recerca
Dietes manutenció exemptes recerca
Dietes manutenció subjectes recerca
Edicions i publicacions
Atencions socials de recerca
Becaris investigació
Inv.máquinaria i equips docents
Inv. instal-lacions
Inv.utillatge i eines
Inv. transport
Inv. en mobiliari
Inv.equips informátics
Inv. altre immob.material
Llibres
Llibres on line
Subscrip. revistes
Subs. revista online
Altre material documental

Total Cap. 6

71
71001 Transf.cap.alt.organismes
Total Art. 71
74
74001 Transf.cap.univ.catalanes
74010 TRANSF.CAPITAL CONSORCIS GENER
74100 Transf.corr.Emp.públiques i AE
Total Art. 74
78
78001 A inst.sense fin.lucre
78011 A FAS
78030 Fund. GNT SEC95
Total Art. 78
7
84
84001 Adq.accions i participacions en fundacions
Total Art. 84

7.348,65
34.610,79
2.355.883,77
5.293,55
24.151,33
1.481,63
-799,95
524.488,52
1.880.200,84
123.257,86
292.406,45
2.425.935,45
71.137,14
28.357,44
1.009,80
201.519,42
1.374,75
136.928,90
33.343,52
373.072,42
1.028.663,79
75.710,23
3.164,19

3.192.543,63
3.121,39
214,88
247,94
24.429,60
26.275,55
1.043,83
180.010,57
73.492,68
468,10
8.624,34
59.919,18
2.831.370,50
6.498,09
28.834,03
1.462,68
1.599,90
600.069,48
2.005.399,30
241.809,56
345.340,87
3.008.074,80
103.600,77

201.545,70

11.738,25
549.926,09
9.429,24
84.531,53
243,46
8.730,05
1.863,00
128,91
22.531.930,24

531.878,78
1.372.327,29
199.743,10
785,01
11.304,80
64.503,24
502.174,76
22.723,44
110.902,82
1.197,81
7.683,09
2.813,01
0,00
26.754.377,05

32.617.256,05

41.435.530,01

36.333,42
36.333,42
45.826,62
3.369,00
49.195,62
600,00
25.477,32
30.000,00
56.077,32
141.606,36

31.149,00
15.000,00
3.369,00
49.518,00
10.041,60
25.127,03
35.168,63
84.686,63

2.250,00
2.250,00
2.250,00

Total Cap. 8

91

2.508.264,02
3.360,74
2.223,14
1.478,06
23.982,08
4.012,28
12.092,39
108.538,80
35.070,33

91001 Amort.best.Parcs Científics

3.020.332,57

3.021.328,40
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91002 Amort.bestreta FEDER
Total Art. 91

Total Cap. 9
TOTAL DESPESES

11.927,77
3.032.260,34

14.489,16
3.035,817,56

3.032.260,34

3.035.817,56

303.478.449,20

308.630.084,72
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DETALL DRETS LIQUIDAIS A 31 DE DESEMBRE DE 2014 I 2013:
(en euros)

ART
31

Concepte económic
31000 mat. Grau curs anterior
31001 mat.Grau curs actual
31100 mat.M.O. curs anterior
31101 mat.M.O. curs actual
31200 mat.doct. curs anterior
31201 mat. doct. curs actual
31300 mat.FC int. curs anterior
31301 mat.FC int. curs actual
31400 mat.FC ext. cursos anterior
31401 mat.FC ext. curs actual
31500 mat.EA curs anterior
31501 mat.EA. curs actual
31502 Beques E.A. General
31503 Beques E.A. F.N. 1
31504 Beques E.A. D.G.U.
31601 mat.1r2on curs actual
31700 Beques grau
31701 Beques M.O.
31702 Beq. doct. (EEES)
31704 Compen. peí 3r fill
31705 Compen.altres gratu'itats D.G.U.
(discapacitats, te
31706 Beques Form. continuada curs actual
31710 Beques grau, 1er, i 2on cicles cursos
anteriors
31711 Beques M.O. cursos anteriors
31712 Beques doctorat cursos anteriors (EEES)
31713 Beques Form. continuada curs anterior
31714 Compen. peí 3r fill curs ant.
31715 Compen.altres gratuít. DGU (discap...)curs
anter
31720 Bonificacions no recuperables
31800 Taxes secretaria
31801 Taxes secret. Doctorat
31802 Taxes secretaria FC
31810 Preus púb.em.títols
31811 Preus Públics em. títols MO
31812 P.P.em.títols doctor
31813 P.P.em.títols F.C.
31920 P.P.Cursos ICE
31930 P.P. accés universitat
31940 Altres Preus Públics
31941 Altres P.P. per Estudis de Postgrau
31950 Asseguranga escolar
Total Art. 31
32
32000 P.S. recerca
32001 P.S. Análisi AID
32002 Altres P.S. AID
32003 P.S. Cientificotécnics
32100 P.S. Servéis Centráis
32101 P.S. Centre Territorials
32103 P.S. S.D.A.P.
32104 P.S. S.D.G.M.
32105 P.S. S.D.M.I.
32106 P.S. Servéis Informátics

31/12/2014
-1.433.977,81
35.140.469,79
300.624,13
5.948.651,34
16.029,31
481.756,90
356.673,34
10.953.675,27
425.353,47
901.627,08
306.689,81
1.465.034,41
1.603.800,00
-353.461,01
-33.634,77
0,00
5.824.827,68
902.246,98
145.706,96
1.406.178,25
372.026,67

31/12/2013
-120.792,36
31.880.434,20
469.400,93
4.815.271,50
10.862,77
1.039.111,08
252.616,04
10.685.918,46
406.407,68
953.404,75
681.258,18
2.767.500,00
-52.100,89
-320.486,02
-68.543,55
3.775.060,31
4.434.608,83
507.852,06
119.182,94
1.211.702,68
309.846,04

142.463,40
3.111.140,38

167.192,48
1.905.087,60

-149.376,10
90.140,62
3.075,00
667.117,12
71.189,80

69.409,77
4.025,00
13.917,94
58.684,81

10.884.249,83
987.092,20
4.676,83
0,00
1.424.177,23
927,14
188,20
714.173,61
155.064,72
615.083,78
109.770,10
78.146,75
2.218.860,00
85.858.458,41
1.548.165,94
6.584.142,07
120.728,20
263.927,02
1.989.886,74
237.132,42
63.481,61
159.768,12
56.497,60
192.259,13

9.820.585,98
826.371,23
5.049,20
671,73
1.465.986,26
211,17
862.734,33
345,94
609.201,63
112.557,38
68.480,32
2.335.900,00
82.084.928,40
1.709.523,26
6.559.324,13
556.511,68
278.795,57
2.262.714,98
278.806,01
54.571,61
109.289,51
59.842,42
253.207,43
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32107
32108
32109
32110
32111
32112
Total Art. 32
33
33000
33100
33101
33300
Total Art. 33
38
38000
38001
38002
38003
38004
38005
38006
Total Art. 38
39
39000
39001
39900
39901
39902
39903
39904
39905
Total Art. 39

40

40003
40005
40010
Total Art. 40
41
41000
41001
41002
41200
41204
Total Art. 41
43
43001
Total Art. 43
44
44000
44004
44100
44110
44120
44200
44204
44210
44300
44310
44314
Total Art. 44
45
45001
45002
45003
45004
45005
45006

P.S. Servéis Logístics
P.S. Treball Campus
P.S. Biblioteca General
P.S. Escola Postgrau
P.S. S.A.F.
P.S. Servei Llengües
Venda publi. própies
Venda publi. ICE
Venda publi. ICE RC
Venda béns
Ingr. Pres. tancats
Ingr. Pres. tancats per recerca
Ingr. Pres. tancats per estudis postgrau
Ingr. Pres. tancats per PS convenís
Ingr. Pres. tancats per convenís recerca
Ingr. Pres. tancats per ¡ce
Ingr. Pres. tancats per recerca Gnt.
Inscrip. a congressos
Inscripcions altres cursos ICE
Altres ingressos
Altres ingressos per recerca
Altres ingressos per estudis de postgrau
Altres ingressos per PS convenís
Altres ingressos per convenís de recerca
Altres ingressos per inversions

MEC activitats
MEC congressos
D'altres Ministeris
Org. Autónoms
Org. Autónoms per activitats
Org. Autónoms per activitats (No Sec95)
D'altres Comunitats Autónomes
D'altres Comunitats Autónomes per convenís
Organismes Autónoms SEC95
Emp.Públ. i AEP
Emp.Públ. i AEP convenís
AGAUR
Altres emp.publiques
Empreses Publiques Sector Salut SEC95
Univ. catalanes
Univ. Cat. convenís
D'altres Univ.
consorcis per activitats
Consorcis (No SEC95) per activitats
Consorcis (Sec95) consorcis
Subvenció fixa
Subvenció básica
Subvenció rivada
Subvenció estratégica
millora addic.finanqament
Subvenció recerca

1.149.189,01
199.984,67
17.189,24
722.713,36
2.268.120,92
1.099.009,53
16.672.195,58
128.364,91
334,17
22.788,87
17.963,36
169.451,31
202.524,48
0,00
0,00
1.301,96
0,00
-126,00
1.076,25
204.776,69
402.297,83
272.832,11
295.852,40
101.035,79
935,44
-2.171,87
1.219,40
0,00
1.072.001,10

820.218,87
183.827,15
18.955,48
977.535,77
2.306.633,33
1.228.438,25
17.658.195,45
144.473,03
11.695,82
29.924,64
-105.613,33
80.480,16
84.165,10
1.247,39
520,50
127,92
456,10

103.976.883,09

101.040.292,83

6.291.722,38
-2.686,06
0,00
6.289.036,32
961.014,54
-17.103,71

7.805.070,37
-2.719,95
-1.803,92
7.800.546,50
1.519.047,11
0,00
14.465,75
194.716,52
17.000,00
1.745.229,38

41.129,96
12.500,00
997.540,79
116.409,73
116.409,73
0,00
23.400,00
2.689.540,68
657.086,24
793.993,02
835,74
0,00
102.122,04
222.676,49
0,00
2.017,67
4.491.671,88
18.960.490,70
73.548.680,73
24.868.533,15
19.543.582,24
8.761.997,00
1.908.413,00

369,81
86.886,82
254.254,03
401.999,18
445.266,60
6.994,58
20,00
13.907,04
7.360,57
1.129.802,00

14.239,83
2.578.984,20
620.825,85
422,45
18.536,40
5.626,20
49.004,23
6.850,58
3.294.489,74
16.574.475,36
78.573.214,80
24.926.798,61
23.029.884,46
9.436.292,00
1.861.624,42
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45007
45008
45010
45012
45044
45050
45061
Total Art. 45
46
46001
46003
46004
46005
46006
Total Art. 46
47
47000
47001
47003
47004
Total Art. 47
48
48001
48002
48003
48004
48005
48006
Total Art. 48
49
49000
49001
49100
49101
49200
49204
Total Art. 49

Atencions extraord.
Aportació Addicional per projectes
Progr. Ramón y Cajal
Serra-Hunter i 13
Convenís
Qualitat ensenyament
altres activitats
Ens Locáis M.O.
Ens Locáis activitats
Ens Locáis convenis
Ens Locáis formado Continuada
Ens Locáis per ICE
emp. priv. grau
emp. priv. M.O.
emp.priv. activitats
emp.priv. convenis
ISFL M.O.
ISFL doct.
ISFL activitats
ISFL convenis
ISFL per Formado Continuada
ISFL AAPP sec Gnt per activitatats
laUE
UE M.O.
ISFL exterior
ISFL exterior M.O.
emp. priv.exterior
e.priv.exterior convenis

Total Cap. 4

5

51
51001
Total Art. 51
52
52000
52001
52100
Total Art. 52
53
53001
53001
Total Art. 53
54
54000
54001
Total Art. 54
55
55000
Total Art. 55

Interessos de Bestretes i Présteos
int. de pressupostaries
altres interessos
Altres ingr.financers
Altres Ingresos Financers
Altres Ingressos Financers
Renda béns immobles
Renda altres bens patrimonials
Rendiment concessions administrativos

Total Cap. 5

6

61
61000 Alienació de béns immobles - terrenys
Total Art. 61

-8.675.769,35
133.226,71
2.036.301,93
200.246,96
1.174.445,52
149.270.741,42
11.695,00
60.130,00
96.805,00
11.500,00
180.130,00
0,00
3.250.598,14
176.734,53
3.427.332,67
3.016,61
78.000,00
131.196,86
358.093,62
18.000,00
320.378,38
908.685,47
779.286,04
58.057,48
305.757,84
57.280,33
63.747,00
32.021,56
1.296.150,25

166.495.896,58

167.923.305,43

26.038,35
26.038,35
3.148,07
113,34
972,50
4.233,91
28.445,41

24.487,70
24.487,70
3.009,87
44,57
0,00
3.054,44

28.445,41
350.528,47
0,00
350.528,47
304.703,69
304.703,69

44.422,46
44.422,46
605.816,63
7.547,51
613.364,14
311.893,87
311.893,87

713.949,83

997.222,61

2.614.847,55
2.614.847,55
2.614.847,55

Total Cap. 6

7

-8.675.769,35
6.485.681,56
152.519,50
1.728.856,17
365.566,71
20.000,00
1.326.697,00
148.995.248,41
0,00
104.652,99
134.928,00
28.000,00
8.109,60
275.690,59
86.390,00
1.500,00
3.178.270,13
314.696,67
3.580.856,80
973,54
78.000,00
95.419,54
482.814,85
0,00
94.349,25
751.557,18
648.674,57
-7.394,01
175.237,63
70.380,95
96.695,52
14.290,22
997.884,88

70

70000
70001
70100
70110
70200
70494
Total Art. 70

MEC proj. recerca
Altres minist.recerca
MEC mobilitat d'investigadors
MEC accions integrades
MEC personal recerca
Altr. Minist, convenis

7.664.258,48
3.610,00
-6.046,23
-5.403,90
-219.453,48
0,00
7.436.964,87

3.880.111,57
12.581,03
828.654,07
0,00
90.262,05
1.141,62
4.812.750,34
70
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71000
71100
71200
71300
Total Art. 71
74
74000
74001
74005
74100
74110
74111
74200
74204
74210
74300
74304
74310
74314
Total Art. 74
75
75200
75400
75402
Total Art. 75
76
76000
76004
Total Art. 76
77
77000
77004
Total Art. 77
78
78000
78001
78002
78004
78005
78006
78007
Total Art. 78
79
79002
79004
79100
79104
79200
79204
Total Art. 79
Total Cap. 7
8

Instit.salud Carlos III
Conv.recerca O.A.E.
D'altres Comunitats Autónomes per recerca
Organismes Autónoms de l'Estat per recerca
Emp.publiques Estat
Empr. Públi8ques Estat (no Sec95)
Emp.publiques Estat per proj. Europeus
AGAUR per recera
Altres emp.Públ. GNT
Altres emp.Públ. GNT per inversions
Univ.catal.recerca
Univ.catal.conv.recerca
D'altres Univ.
74300
consorcis per convenis de recerca
Consorcis (No sec95) per subvencions
Consorcis Gnt. (Sec95)
GNT nfraestructura
GNT per PIU
Gnt. per FEDER
Corp.locals recerca
Corp.locals conv.recerca
Emp.priv. recerca
Emp.priv.conv.recerca
ISFL per recerca
ISFL per infraestructura
ISFL per Inversions
ISFL conv.recerca
ISFL conv. Recerca per proj. Europeus
ISFL AAPP sec Gnt per recerca
ISFL AAPP sec Gnt per infraestructura
De la UE per altres
De la UE conv.recerca
ISFL ext. recerca
ISFL ext. conv. recerca
Emp.Priv. Ext. recerca
Emp.Priv. Ext.conv. Rec.

84
84000 Devolució dipósits i flanees
Total Art. 84
86
86100 Venda accions
Total Art. 86
8

91

91000 Préstecs ¡ crédits concedits
91100 Bestretes Pare Científics
Total Art. 91

9

TOTAL INGRESSOS

272.858,61
6.107,61
14.359,50
19.291,76
312.617,48
-70.000,00
34.907,44
120.862,46
907.174,30
328.197,89
44.553,37
35.190,28
0,00
403.266,98
0,00
42.489,77
45.011,08
5.545,83
1.897.199,40
287.984,97
2.900.000,00
102.214,61
3.290.199,58
15.765,04
30.539,16
46.304,20
1.257.587,12
132.402,55
1.389.989,67
223.660,64
-276.664,64
8.700,00
175.594,27
58.436,92
2.507.110,57
1.400.000,00
4.096.837,76
500,00
3.322.224,17
32.537,18
2.506.792,30
29.230,36
286.104,51
6.177.388,52

331.906,87
14.813,92
37.504,60
384.225,39
28.900,00
40.725,35
147.200,58
1.240.303,61
308.976,91
45.000,00
122.947,93
35.781,41
340.688,87
25.119,16
115.899,90
6.072,92
2.457.616,64
287.984,97
2.434.380,00
60.101,05
2.782.466,02
0,00
38.768,86
38.768,86
936.653,18
252.603,00
1.189.256,18
348.837,64
0,00
241.433,60
357.542,95
1.298.539,27
800.000,00
3.046.353,46
1.500,00
4.693.566,31
9.367,64
2.737.306,38
9.912,79
663.883,86
8.115.536,98

24.647.501,48

22.826.973,87

531.394,87
531.394,87
0,00
0,00

531.394,87
531.394,87
300,00
300,00

531.394,87

531.694,87

4.765,79
-8.962,51
-4.196,72

1.140.157,45
-353.867,61
786.289,84

•4.196,72

786.289,84

298.976.276,68

294.105.779,45
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Jo, Gerent de la Universitat Autónoma de Barcelona, d'acord amb l'equip de govern, formulo els Comptes
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escrit i que consten de 72 págines.
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