
ACTIU
Notes de 

la memòria
2020 2019

A) ACTIU NO CORRENT 43.000,40 35.262,86

   I. Immobilitzat intangible 30.294,96 19.756,60

1. Concessions administratives 0,00 0,00

2. Aplicacions informàtiques 30.294,96 19.756,60

3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 0,00 0,00

4. Altres immobilitzats intangibles 0,00 0,00

5. Acomptes 0,00 0,00

  II. Immobilitzat material 9.289,94 12.090,76

1. Terrenys i construccions 0,00 0,00

2. Instal·lacions, màquinària i utillatge 2.384,24 2.686,54

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 6.905,70 9.404,22

4. Altre immobilitzat material 0,00 0,00

5. Immobilitzacions materials en curs i acomptes 0,00 0,00

 III. Inversions immobiliàries n/a 0,00 0,00

1. Terrenys i béns naturals n/a 0,00 0,00

2. Construccions n/a 0,00 0,00

 IV. Béns del patrimoni cultural n/a 0,00 0,00

1. Béns immobles n/a 0,00 0,00

2. Arxius, biblioteques i museus n/a 0,00 0,00

3. Béns mobles n/a 0,00 0,00

4. Acomptes n/a 0,00 0,00

 V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini n/a 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni n/a 0,00 0,00

2. Crèdits a entitats n/a 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute n/a 0,00 0,00

 VI. Inversions financeres a llarg termini n/a 3.415,50 3.415,50

1. Instruments de patrimoni n/a 0,00 0,00

2. Crèdits a entitats n/a 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute n/a 0,00 0,00

4. Altres actius financers n/a 3.415,50 3.415,50

 VI. Actius per Impost diferit n/a 0,00 0,00

B) ACTIU CORRENT 81.703,22 77.461,89

  I. Existències 0,00 0,00

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres 

comptes a cobrar 10 64.909,41 52.327,79

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 60,00 0,00

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades 0,00 0,00

3. Patrocinadors 0,00 0,00

4. Altres deutors 0,00 0,00

5. Personal 0,00 0,00

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

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 64.849,41 52.327,79

 III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini n/a 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni n/a 0,00 0,00

2. Crèdits a entitats n/a 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute n/a 0,00 0,00

4. Altres actius financers n/a 0,00 0,00

  IV. Inversions financeres a curt termini n/a 0,00 0,00

1. Instruments de patrimoni n/a 0,00 0,00

2. Crèdits a tercers n/a 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute n/a 0,00 0,00

4. Altres actius financers n/a 0,00 0,00

 VI. Periodificacions a curt termini 15.977,87 22.795,00

 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10 815,94 2.339,10

1. Tresoreria 815,94 2.339,10

2. Altres actius líquids equivalents 0,00 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 124.703,62 112.724,75

FUNDACIÓ ALUMNI

(C.I.F.: G-66727991)

Balanç de situació abreujat al 31 de desembre de 2020



PATRIMONI NET I PASSIU
Notes de 

la memòria
2020 2019

A) PATRIMONI NET 66.237,86 66.072,94

A-1) FONS PROPIS 11 66.237,86 66.072,94

   I. Fons dotacionals o fons socials n/a 31.000,00 31.000,00

1. Fons dotacionals o fons socials n/a 31.000,00 31.000,00

  II. Fons especials n/a 0,00 0,00

 III. Execdents d'exercicis anteriors 35.072,94 31.432,38

1. Romament 35.072,94 31.432,38

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 0,00 0,00

 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries 0,00 0,00

 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) 164,92 3.640,56

 VI. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 0,00 0,00

1. Subvencions oficials de capital 0,00 0,00

2. Donacions i llegats de capital 0,00 0,00

3. Altres subvencions,donacions i llegats 0,00 0,00

4. Ingressos fiscals a distribuïr 0,00 0,00

B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

   I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00

  II. Deutes a llarg termini 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

3. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00

 III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00

 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00

C) PASSIU CORRENT 58.465,76 46.651,81

   I. Provisions a curt termini 0,00 0,00

 II. Deutes a curt termini 0,00 0,00

1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00

2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

3. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00

 III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 13 44.600,82 33.140,09

IV. Creditors per activitats i altres compes a pagar 13 13.847,61 13.511,72

1. Proveïdors 0,00 0,00

2. Creditors varis 4.154,39 3.729,63

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 3.756,57 3.682,91

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. Públiques 5.936,65 6.099,18

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

 V. Periodificacions a curt termini 17,33 0,00

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 124.703,62 112.724,75

FUNDACIÓ ALUMNI

(C.I.F.: G-66727991)

Balanç de situació abreujat al 31 de desembre de 2020



INGRESSOS I DESPESES
Notes de 

la memòria
2020 2019

1. Ingressos de les activitats 221.791,04 235.378,62

a) Vendes i prestacions de serveis 0,00 0,00

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 6.694,28 6.223,13

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboradors 0,00 0,00

d) Subvencions oficials a les activitats 0,00 0,00

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 12 215.096,76 229.155,49

f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici 0,00 0,00

   incorporats al resultat de l'exercici 0,00 0,00

g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00

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

a) Ajuts concedits 0,00 0,00

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de 0,00 0,00

membre de l'òrgan de govern 0,00 0,00

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00

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

5. Aprovisionaments 0,00 0,00

a) Consums i deteriorament d'existències 0,00 0,00

b) Treballs realitzats per altres entitats 0,00 0,00

6. Altres ingressos de les activitats 498,40 1.389,72

a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 498,40 1.389,72

7. Despeses de personal -114.237,18 -125.465,81

8. Altres despeses d'explotació -94.458,16 -97.901,64

a) Serveis exteriors -94.458,16 -97.901,64

a.1) Investigació i desenvolupament 0,00 0,00

a.2) Arrendaments i cànons -21.348,72 -21.271,86

a.3) Reparacions i conservació 0,00 -159,30

a.4) Serveis de professionals independents -57.779,51 -54.223,98

a.5) Transports 0,00 0,00

a.6) Primes d'assegurances -95,73 -83,48

a.7) Serveis bancaris -324,96 -159,29

a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -7.939,63 -13.994,04

a.9) Subministraments -1.733,68 -2.249,00

a.10) Altres serveis -5.235,93 -5.760,69

b) Tributs 0,00 0,00

c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operac. activitats 0,00 0,00

d) Altres despeses de gestió corrent 0,00 0,00

9. Amortizació de l'immobilitzat -13.138,60 -9.552,06

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

11. Excés de provisions 0,00 0,00

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

a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

13. Altres resultats 0,00 -208,27

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 455,50 3.640,56

14. Ingressos financers 0,00 0,00

15. Despeses financeres -290,58 0,00

16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00

17. Diferències de canvi 0,00 0,00

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 0,00 0,00

a) Deterioraments i pèrdues 0,00 0,00

b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00

II. RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18) -290,58 0,00

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 164,92 3.640,56

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 164,92 3.640,56

Compte de restultats abreujat al 31 de desembre de 2020

FUNDACIÓ ALUMNI

(C.I.F.: G-66727991)



Total

Pendents de 

desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 31.000,00 0,00 24.925,73 0,00 6.506,65 0,00 0,00 62.432,38

I. Ajustaments per canvis de criteri 2018 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors 2018 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 31.000,00 0,00 24.925,73 0,00 6.506,65 0,00 0,00 62.432,38

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 3.640,56 0,00 0,00 3.640,56

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 . Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 6.506,65 0,00 -6.506,65 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 31.000,00 0,00 31.432,38 0,00 3.640,56 0,00 0,00 66.072,94

I. Ajustaments per canvis de criteri 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020 31.000,00 0,00 31.432,38 0,00 3.640,56 0,00 0,00 66.072,94

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 164,92 0,00 0,00 164,92

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Operacions de patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    4 . Altres aportacions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Altres variacions del patrimoni net 0,00 0,00 3.640,56 0,00 -3.640,56 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020 31.000,00 0,00 35.072,94 0,00 164,92 0,00 0,00 66.237,86

FUNDACIÓ ALUMNI

 (C.I.F.: G-66727991)

Estat de canvis en el patrimoni net de l'exercici anual finalitzat al 31 de desembre de 2020

Fons

Excedents 

exercicis 

anteriors

Subvencions 

donacions i 

llegats rebuts TOTAL

Excedents 

pendents de 

destinar a les 

finaliats 

estatutàries

Excedent de 

l'exercici

Aportacions 

per a 

compensar 

pèrdues
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1.-  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

a)  Constitució, règim legal, domicili i objecte social 

 

La Fundació Alumni UAB, (d’ara endavant “la Fundació”) és una fundació civil privada, subjecte a la 

Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya i les altes disposicions legals 

aplicables i, en especial, als seus propis estatuts. 

   

La Fundació es va constituir el 23 de febrer de 2016 i va ser inscrita al Registre de Fundacions de la 

Generalitat de Catalunya  en data 01 d’ abril de 2016,  amb el número de registre 2956. 

 

b) Descripció específica de les activitats desenvolupades durant l’exercici i la seva gestió 

 
Al llarg del 2020 Alumni UAB segueix duen a terme el pla d’acció definit en el marc del pla 

estratègic 2017 – 2020: 

1. Activitats i serveis segons línies estratègiques: 

1.1. Vinculació i sentiment de pertinença: 

Treballem el sentiment de pertinença a la Universitat des de que els estudiants inicien els seus 

estudis, amb l’objectiu de formar part del seu imaginari des del primer moment. I és a partir de la 

seva graduació, quan comencem a treballar per una major vinculació (engagement). 

1.1.1. Activitats i xarxa 

Sessions d’acollida i actes de graduació:  

Enguany degut a la pandèmia no s’han pogut realitzar els actes de graduació ni les sessions 

d’acollida amb normalitat. 

Benvingudes a Alumni UAB: 

Quan els estudiants de grau acaben els seus estudis, reben un missatge de correu electrònic. 

Aquest mail els explica que són Alumni de la UAB i quins serveis tenen a la seva disposició. 

A partir de l’any 2020, amb el CRM tenim dades actualitzades cada dia i podem fer la 

benvinguda tan bon punt es graduen. 

9.839 benvingudes el 2020. 

70% d’obertura del mail de benvinguda el 2020.  

 50% d’obertura el 2019. 

Activitats campus de la Universitat: 

Enguany degut a la pandèmia no s’han pogut realitzar totes les activitats de campus, i les que 

s’han dut a terme s’han realitzat de manera on-line. 

252 alumni al teixit associatiu de la UAB durant el curs 19/20.  

 10% del total de participants que han tingut les associacions de la 

UAB. 

114 alumni UNIRUN 2020. 
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146 assistents a la conferència Alumni del Campus SIS del 2020.  

 increment del 52% en relació el 2019. 

Xarxes sectorials: 

Les xarxes sectorials estan formades per persones titulades d’un sector concret i tenen 

l’objectiu d’oferir un espai d’intercanvi i relació entre aquestes persones (networking) alhora 

que promou la seva actualització en continguts professionals. En l’actualitat hi ha tres xarxes 

sectorials: 

 

- La xarxa sectorial de Relacions Laborals, amb la coordinació de la Dra. MJ Espuny, 

professora emèrita, es crea el 2017. 

 

2200 alumni a Relacions Laborals. 

+250 participen activament a la xarxa. 

422 assistents als 7 webinars del 2020. 

 

- La xarxa d’Economia i Empresa, CAFEE, amb la coordinació del professor Dr. Valeri Sorolla 

es crea el 2018. 

 

+20.000 alumni a Economia i Empresa 

375 participen activament a la xarxa i tenen un 

grup de linkedin. 

S’aturen les activitats per motius de la 

pandèmia. 

 

- La xarxa Bioalumni, de la facultat de Biociències, amb la coordinació de la vicedegana Dr. 

Mercè Martí es crea el 2019. 

 

+12.000 alumni a Biociències 

344 participen activament a la xarxa i tenen un 

grup de linkedin. 

435 assistents a les 3 activitats del 2020. 

Xarxa internacional: 

Juntament amb el Vicerectorat de Relacions Internacionals, a l’abril del 2020 estava prevista la 

creació del chapter EAST Coast, amb la inauguració a Nova York, de la mà de la delegació del 

govern de la Generalitat a NY. Esperem poder-ho reactivar més endavant. 

 

Dades 2020: 18 activitats  

+1200 assistents 

La mitjana de valoració d’aquestes activitats és d’un 8,3 sobre 10. 

 

1.1.2. Serveis  

De formació contínua:  
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o 10% de descompte en màsters i postgraus propis de la UAB. 

o 10% de descompte en màsters oficials impartits per la Fundació UAB. 

D’idiomes: 

o Fins a un 20% de descompte en els cursos d’UAB Idiomes (Bellaterra i Barcelona). 

Biblioteca: 

o Préstec de fins a 10 documents. 

o Préstec consorciat i interbibliotecari. 

o Accés a sales d’estudi 24h, festius i caps de setmana. 

Activitat física: 

o Quota UAB al SAF (29,90€ quota individual). 

Altres avantatges: 

o Avantatges culturals. 

o 10% de descompte en el lloguer dels pisos de la Vila Universitària. 

o 10% de descompte en el lloguer de sales a l’Hotel Campus UAB. 

o 10% de descompte en els serveis de l’Hospital Clínic Veterinari de la UAB. 

 

1.2. Serveis de carrera 

1.2.1. Serveis 

Carrera professional: 

o Assessorament professional personalitzat 

o Assessorament personalitzat en mobilitat internacional 

o Assessorament en la creació d’empreses 

o Accés al Test competencial PAPI 

o Accés a iCulum, editor on-line de CV 

A mitjans del 2020, a conseqüència de la retirada de la subvenció del SOC, el Servei d’Ocupabilitat 

de la UAB va deixar d’oferir els assessoraments d’orientació i el Test PAPI. 

Donat que les peticions d’aquests serveis segueixen arribant, i que en el Patronat 2020 es va fer 

explícita la necessitat d’incrementar els serveis i les activitats de millora professional que Alumni 

UAB havia d’oferir als seus titulats mitjançant la quota de 60 euros, la Fundació està oferint el 

servei amb proveïdores externs. 

1.2.2. Activitats 

A dia d’avui oferim als titulats tallers en format online, de periodicitat mensual, enfocats a 

l’actualització professional per a que els titulats es puguin mantenir al dia en el seu sector. 

5 taules rodones de trajectòries professionals 

d’Alumni. 

365 assistents. 

3 webinars de millora professional. 

 

1.3. Implicació i compromís (engagement) 

1.3.1. Premis Alumni  

Premis CIEU: L’accent que la universitat ha posat en l’emprenedoria social ens ha ajudat a 

detectar, visibilitzar i a ajudar als alumni emprenedors impulsant accions específiques: 
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28 Projectes emprenedors es presenten als Premis 

CIEU. 

Premis Alumni a la Nit del Consell Social: Juntament amb el Consell Social premiem als alumni per 

les seves trajectòries professionals. 

3 edicions de la Nit del Consell Social: 

Carla Simón, Sara Berbel, Carlos Ruiz Zafón 

1.3.2. Mentories 

Des dels inicis de la Fundació, la cerca d’Alumni mentors i de projectes per ser acompanyats, ha 

sigut un dels nostres objectius.  

- Seguim col·laborant amb El projecte XEC3, la Xarxa d’Expertesa per a la Construcció 

Compartida de Coneixement liderat per Maria Jesús Comellas, doctora en Psicologia 

UAB '85 i professora durant molts anys de Psicopedagogia a la UAB. 

És un projecte de UAB-GRODE, que té com a objectiu afavorir el reconeixement del 

saber i l’experiència de la generació sènior amb la seva participació en treballs de 

recerca com a mentors de l’alumnat de batxillerat, grau, postgrau, mestratge, 

col·laborant amb el professorat. Els ofereix l’oportunitat de poder participar en grups de 

recerca aportant el seu coneixement i experiència. 

 

- També seguim col·laborant amb el PRUAB, impulsant el programa “Connexió empresa i 

ciència” amb l’objectiu d’apropar la Universitat a la societat i al món empresarial.  

Són trobades entre alumni que lideren empreses amb personal investigador i 

emprenedor del campus. La intenció és generar espais d’intercanvi – networking i crear 

sinergies per establir possibles col·laboracions.  

 

1.3.3. Fundraising 

La captació de fons va ser un dels objectius que va sorgir durant la realització del pla estratègic. 

Per assolir-lo i activar plans específics de captació, treballem per tenir un major compromís i 

complicitat amb els alumni.  

Al llarg del 2020, hem col·laborat amb la captació de fons dels projectes de mecenatge de la UAB. 

276€ contribució dels Alumni a la campanya de 

mecenatge de la UAB de Teràpia Gènica (del 16 al 31 

de desembre de 2020). 

 és un 13% del total d’ingrés (2.101€) 

 

1.3.4. Col·laboracions de promoció 

Al llarg del 2020 s’inicien noves col·laboracions amb l’Escola de Postgrau que tenen l’objectiu de 

la promoció de la formació de l’escola. També es realitzen accions de comunicació per augmentar 

la matrícula dels estudiants al programa CITIUS i per captar noves empreses interessades en ser 

empreses CITIUS. 

2. Accions de comunicació 

2.1. Butlletí Alumni UAB 
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El 2017 iniciem l’enviament del butlletí Alumni UAB mensual. S’envien 10 butlletins a l’any fins el 

març del 2020. Amb l’arribada de la pandèmia, decidim fer enviaments setmanals, compartint 

continguts de xerrades, entrevistes i vídeos per fer més amè el confinament a tots als alumni i a 

tota la comunitat universitària.  

Al juny del 2020, recuperem els enviaments mensuals del butlletí i es comencen a incorporar els 

nous titulats de la UAB. 

El setembre, fem un nou disseny pel butlletí: el sintetitzem i creem seccions més polivalents. 

També incorporem el segment dels alumnes de darrer curs i un col·lectiu important d’antics 

alumni. 

Al llarg de l’any 2020 s’envien 24 butlletins a més de 60.000 alumni. 

2.2. Campanyes de captació 

Al llarg de l’any, realitzem diferents campanyes de captació dels alumni: 

- Captació per les quotes Premium i Premium+, dirigida a tots els alumni júnior i 

growing. 

- Captació específica de descomptes i serveis, dirigida als estudiants d’últims 

cursos i a tots els alumni júnior i growing. 

- Difusió del programa Alumni UAB, dirigida als alumni júnior i als alumni sènior. 

Les campanyes es determinen en funció dels objectius i l’activitat anual de la Fundació.  

Durant el 2020 algunes de les campanyes pròpies a la quota no es van realitzar per motiu de la 

pandèmia.  

2.3. Xarxes socials  

Totes les accions comunicatives es publiquen també a les xarxes socials.  

1.076 seguidors a Facebook 

1.537 seguidors a Twitter 

826 seguidors a Instagram 

850 seguidors a Linkedin 

119 subscripcions al canal Alumni UAB de Youtube 

       66 vídeos 

       14.727 visualitzacions 

2.4. Visibilitat dels alumni 

Amb l’objectiu de visibilitzar el talent dels nostres titulats, fem diferents accions: 

- Periòdicament fem cerques als mitjans per detectar-hi alumni. 

- Fem d’altaveu de notícies de reconeixements i d’assoliments. 

- Fem entrevistes i vídeos de trajectòries professionals. 

8 entrevistes al 2020 

 24 entrevistes des dels inicis al 2017 

 

20 trajectòries alumni al 2020 

 29 des dels inicis al 2017 

2.5. Web 
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El 2020 encetàvem l’any amb una nova web que ens ha permès explicar el programa Alumni de la 

Universitat amb tota la seva amplitud i detall. La web inclou una intranet d’accés amb 

NIU/paraula de pas per als titulats.  

El fet de que sigui responsive fa que els titulats puguin consultar la web tant des de dispositius 

mòbils com mitjançant un ordinador de sobretaula. 

44.506 usuaris únics 

 +40% d’usuaris en relació el 2019 

12.065 usuaris nous 

 3.000 usuaris nous el 2019 

2.6. CRM 

 
A inicis d’any es finalitza la implementació del projecte del CRM Alumni. Això ens permet iniciar 
una comunicació segmentada més específica. 
 

2.7. Conferència Internacional Entidades Alumni (CIEA) 

 
Renovem com a membres de la Junta Directiva, de la qual en som membres des del desembre del 
2016. La Fundació Alumni assisteix a la XI Assemblea General Ordinària i a la Junta Directiva 
d’aquesta entitat. 
 

3. Finançament 

3.1. Quotes 

Dues quotes per vincular els alumni de la UAB en funció de les seves necessitats: 

- Alumni Premium: Una quota de 30 euros que ofereix un nivell bàsic d’actualització de 

continguts, posant en valor la biblioteca, les activitats de xarxa i altres serveis que altres 

àmbits de la Universitat ofereixen als titulats de la UAB.  

- A

lumni Premium+: Una quota de 60 euros que ofereix formació al llarg de la vida i millora 

professional, s’afegeixen els serveis i activitats de carrera professional i els descomptes 

en formació. 

El primer any de titulació, aquesta quota s’ofereix a meitat de preu. 

Per subscriure’s a aquesta quota cal tenir una titulació acabada d’un mínim de 12 crèdits, 

o bé ser PAS / PDI de la Universitat. 

 

3.2. Altes Premium+ i Premium 

L’any 2020 hem tingut un total de 174 altes, amb un percentatge de renovació del 12%. El 2019 

vam tenir un total de 167 altes. 

3.3. Ingrés de serveis i activitats   

La Fundació Alumni de la UAB ingressa dues quotes i les inscripcions a les activitats de millora 

professional des de setembre del 2020. 

L’ingrés de les dues quotes de 60 i 30 euros són amb el 21% d’IVA, les activitats estan exemptes 

d’IVA. 

L’any 2020 hem tingut un ingrés de 6.640,40 € de quotes i 378 € de les inscripcions a les 

activitats. Això fa un total de 7.024,40€. 
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c) Descripció dels ajuts atorgats, criteris d’atorgament, interès general i perspectives 

 
No hi han ajuts atorgats durant l’exercici. 

 
d) Persones usuàries o beneficiàries de les activitats de la Fundació 
 
Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats de la Fundació seran aquelles que, segons 
l’article 8 dels estatuts s’ajustin a l’objecte i la finalitat de la Fundació. 

 
e) Accions per promoure condicions d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes 

 

La Fundació a les seves activitats i actuacions es regeix pels criteris de màxima igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre homes i dones. 

 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

a) Imatge fidel 

 

Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables de la 

Fundació, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis de les disposicions legals 

vigents en matèria comptable, amb l’objecte d’oferir la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació 

financera i dels resultats de l’exercici. 

 

Els comptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balanç de situació, el compte de 

resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memòria, el contingut conjunt dels quals 

forma una unitat. En la formulació dels presents comptes anuals s’han seguit, sense excepció, totes 

les normes i criteris establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions 

subjectes a la legislació estatal, aprovat pel Reial Decret 1337/2005, de 11 de novembre.  

 

Durant l’exercici, la Fundació, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha deixat d’aplicar  

disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats en la formulació 

dels comptes anuals han estat els que es recullen en les disposicions legals que són d’aplicació a la 

Fundació. 

 

b) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa 

 

En la preparació dels comptes anuals de la Fundació, s’han realitzat estimacions que estan basades 
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en l'experiència històrica i en altres factors que es consideren raonables d'acord amb les 

circumstàncies actuals i que constitueixen la base per establir el valor comptable dels actius i passius 

el valor dels quals no és fàcilment determinable mitjançant altres fonts. 

 

Tot i que la Fundació revisa les seves estimacions de forma contínua, és possible que eventuals 

esdeveniments futurs obliguin a modificar-les als pròxims exercicis, la qual cosa es faria de forma 

prospectiva. En tot cas, es considera que els efectes del canvi d'estimació no tindrien un efecte 

significatiu sobre els comptes anuals. 

 

La Fundació formula els seus comptes anuals aplicant el principi d'empresa en funcionament. No 

existeixen esdeveniments o condicions que introdueixin dubtes sobre el futur normal funcionament 

de la Fundació.  

 

d) Comparació de la informació 

 

Juntament amb les xifres de l’exercici actual, al balanç de situació, al compte de pèrdues i 

guanys, a l’estat de canvis del patrimoni net i a aquesta memòria es presenten les xifres 

comparatives de l’exercici anterior. Les xifres del dos exercicis comparats han estat 

elaborades atenent als mateixos criteris comptables. No hi ha cap motiu que limiti o 

impedeixi la comparació de les xifres d’aquest dos exercicis. 

 

L’expressió “exercici actual” d’aquesta memòria fa referència a l’exercici 2019, mentre que 
“exercici anterior” indica l’exercici 2018. 
 

e)  Agrupació de partides 
 

Les partides del balanç de situació i del compte de resultats no han estat objecte d’agrupació. 

 

f)  Elements recollits en diverses partides 
 

No hi ha elements patrimonials que estiguin registrats en dues o més partides del balanç de situació. 

 

g)  Canvis de criteris comptables 

 
Durant l’exercici no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris comptables.  
 

h)  Correcció d’errors 

 
No s’ha produït cap ajustament durant l’exercici 2019.  
 
 

3.- APLICACIÓ DE RESULTATS 
 

La proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2020 que es presenta a la Junta del Patronat és la 
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següent: 

 

Bases de repartiment 
Import  

2020 

Import  

2019 

Resultat de  l’exercici 164,92 3.640,56 

Total base repartiment = Total aplicació 164,92 3.640,56 

Aplicació a 
Import 

2020 

Import  

2019 

A Romanent 164,92 3.640,56 

Total aplicació = Total base repartiment 164,92 3.640,56 

 

 

4.-    NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

Les principals normes de valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord amb els 

establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, han estat les següents: 

 

a) Immobilitzat intangible 

 

1. Aplicacions informàtiques 

 

Aplicacions informàtiques fa referència als drets d’ús de programes informàtics de tercers. Es 

presenten valorades al seu preu o cost d’adquisició menys, segons el cas, la seva corresponent 

amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. S’amortitzen de 

forma lineal en un període de cinc anys. 

 

2. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament 

  

Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament (que corresponen a edificis) s’activen pel valor 

raonable que se’ls atribueix a la data de la seva cessió, amb contrapartida a subvencions o 

donacions de capital del patrimoni net. S’amortitzen, pel mètode lineal, d’acord amb la seva pèrdua 

de valor durant el període de cessió (50 anys) o durant la seva vida útil si és inferior. Els costos de 

renovació, ampliació o millora dels béns cedits en ús, sempre que representin un augment de la 

seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, es registren com a major valor del 

dret d’ús, i s’amortitzen. 

 

No hi ha immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida. 

 

b) Béns integrants del patrimoni cultural 

 

No aplicable a la Fundació. 
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c) Immobilitzat material 

 

Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu 

d’adquisició o cost de producció i, posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el 

cas, la seva corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin 

experimentat.  

   

El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada 

en funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables, l’estimació del 

valor actual de les obligacions de desmantellament o retiro i, pels béns que tardin més d’un any en 

estar en condicions de funcionament, les despeses financeres generades fins aquesta data.  

 

Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que allarguen la seva 

vida útil es capitalitzen. Les despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en 

l’exercici en què es produeixen. 

La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil 

estimada dels diversos béns. Les vides útils estimades són les següents: 

 

 

Tipus de béns 

Anys de 

vida útil 

 

Percentatge 

Mobiliari 10 10% 

Equips per a processaments d’ informació 4 25% 

Maquinaria i instal·lacions de cuina 14 7,14% 

Altre maquinaria 8 12% 

 

Les adquisicions s’amortitzen a partir del mes següent al de la seva posada en funcionament. 

  

Almenys, al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor 

raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat 

material i, eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues 

per deteriorament es reconeixen al compte de resultats de l’exercici. 

   

El benefici o la pèrdua resultants de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es 

calcula per diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de 

resultats de l’exercici de la baixa. 

 

d) Inversions immobiliàries 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

e) Arrendaments 

 

Si s’escau, els actius utilitzats en règim d’arrendament financer es registren a la categoria 

d’immobilitzat material a la qual, d’acord amb la seva naturalesa, correspon el bé arrendat, i 
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s’amortitzen durant la seva vida útil prevista, seguint el mateix mètode i vides útils que pels actius 

en propietat. Els arrendaments es qualifiquen com a arrendaments financers quan de les seves 

condicions econòmiques es dedueixi que es transfereixen substancialment a l’arrendatari tots els 

riscos i beneficis inherents a la propietat.  

 

La resta d’arrendaments es consideren operatius i la contraprestació que genera el seu ús es carrega 

a resultats de l’exercici de la seva meritació. 

 

f) Permutes 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

g) Actius financers 

 

Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si 

el seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament. En el 

moment del seu reconeixement inicial, la Fundació classifica els seus actius financers a alguna de les 

quatre categories següents (aquestes categories són les que habitualment afecten la Fundació): 

 

 Préstecs i partides a cobrar. 

 Inversions mantingudes fins el venciment. 

 Actius financers mantinguts per negociar. 

 Actius financers disponibles per a la venda 

 

Es resumeix a continuació el diferent tractament comptable d’aquests actius financers: 

 

g1) Préstecs i partides a cobrar 

 

Actius financers inclosos: aquesta categoria d’actius financers inclou els crèdits per operacions 

comercials i no comercials, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap mercat 

organitzat. 

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment coincideix amb el 

preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. 

Els crèdits per operacions comercials a cobrar a curt termini i sense tipus d’interès contractual es 

valoren pel seu valor nominal, sempre que no sigui significatiu l’efecte de no actualitzar els fluxos 

d’efectiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial, 

menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol 

reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode del 

tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés en el compte de resultats.  

 

El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor 
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d’un instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es 

produiran al llarg de la seva vida romanent. 

Deteriorament del valor: al tancament de cada exercici, els crèdits es deterioren, contra resultats, 

sempre que existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos 

d’efectiu estimats futurs, motivats per la insolvència del deutor. L’import del deteriorament es 

quantifica en la diferència existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor actual dels fluxos 

futurs d’efectiu estimats. 

 

g2) Inversions mantingudes fins al venciment 

 

Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els valors representatius de deute amb 

una data de venciment determinada o determinable, que es negocien a un mercat actiu i pels quals 

es té la intenció efectiva i la capacitat de conservar-los fins al seu venciment. 

Valoració inicial i posterior: s’utilitzen, bàsicament, els mateixos criteris que pels préstecs i partides a 

cobrar. 

 

Deteriorament del valor: s’apliquen, bàsicament, els criteris dels préstecs i partides a cobrar, però  

substituint el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs pel valor de mercat de l’instrument, sempre 

que aquest darrer valor sigui suficientment fiable. 

 

g3) Actius financers mantinguts per a negociar 

 

Actius financers inclosos: principalment, inclou els actius financers adquirits amb la intenció de 

vendre’ls a curt termini.  

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment coincideix amb 

preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada). Els costos de transacció es 

carreguen al compte de resultats. 

 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu valor raonable (sense deduir els costos de transacció). Els 

canvis que es produeixen en el valor raonable s’imputen al compte de resultats de l’exercici. 

 

g4) Actius financers disponibles per a la venda 

 

Actius financers inclosos: es tracta de la categoria residual d’actius financers i inclou tant els valors 

representatius de deute com els instruments de patrimoni que no s’hagin pogut classificar a cap 

de les anteriors categories d’actius financers. 

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, que generalment coincideix amb el 

preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de transacció. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu valor raonable (sense deduir els costos de transacció). Els 

canvis en el valor raonable es registren directament contra el patrimoni net. En el moment de la 
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baixa o deteriorament de l’instrument de patrimoni, els canvis en el valor raonable i el 

deteriorament es reconeixen en el compte de pèrdues i guanys. Si el valor raonable no es pot 

determinar amb fiabilitat, es valoren pel seu cost, menys les correccions valoratives per 

deteriorament de valor. 

Deteriorament del valor: al tancament de l’exercici es deterioren, contra resultats, sempre que hi 

hagi evidència objectiva de: 

 

- Per als instruments de deute: una reducció o retard en els fluxos futurs d’efectiu estimats 

motivat per la insolvència del deutor, i   

 

- Per als instruments de patrimoni: falta de recuperabilitat evident del valor en llibres per un 

descens prolongat o significatiu del seu valor raonable.  

 

h) Passius financers 

 

Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció de 

què el seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des de la 

data del balanç. Els únics passius financers que afecten la Fundació són els de la categoria ”Dèbits 

i partides a pagar”, i el seu tractament comptable és el següent: 

 

Dèbits i partides a pagar 

 

Passius financers inclosos: inclou els dèbits per operacions comercials i no comercials. 

 

Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu valor raonable, el qual generalment coincideix amb 

el preu de la transacció (valor raonable de la contraprestació entregada), més els costos de 

transacció. Els dèbits per operacions comercials a pagar a curt termini i sense interessos explícits 

es valoren pel seu valor nominal, sempre que no sigui significatiu l’efecte de no actualitzar els 

fluxos d’efectiu. 

 

Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració 

inicial, menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els 

interessos meritats durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren 

com a despeses al compte de pèrdues i guanys. 

 

i) Existències 

     

No aplicable a la Fundació. 

 

j) Impostos sobre beneficis 

  

La Fundació, atès que està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, 

només ha d’incorporar a la base imposable del seu Impost sobre Societats, si s’escau, les rendes 

generades per les explotacions econòmiques que no estan declarades exemptes per la normativa 
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tributària i les alienes al seu objecte o finalitat específica. 

 

k) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del seu meritament, és a dir, quan es produeix la 

corrent real de béns i serveis que les mateixes representen, amb independència del moment en 

què es produeix la corrent monetària o financera de cobrament o pagament. Els ingressos es 

valoren pel  valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos.  

 

l) Provisions i contingències 

 

La Fundació dota les corresponents provisions per a passius significatius derivats de fets presents o 

passats que generin obligacions futures i que, a la data de tancament, resulten indeterminats 

respecta del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les provisions es quantifiquen pel valor 

actual de la millor estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer 

l’obligació. 

 

m) Despeses i elements patrimonials de naturalesa mediambiental 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

n) Registre i valoració de les despeses de personal 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

 

o) Subvencions, donacions i llegats 

 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al patrimoni net 

i es traspassen a resultats d’una forma sistemàtica correlacionada amb les despeses o l’amortització 

de la inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. Així: 

 

 Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d’explotació, s’imputen 

a ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 

 

 Quan són per finançar despeses específiques, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es 

meriten les despeses que financen. 

 

 Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen a ingressos a mesura 

que es dota l’amortització o en el moment en què es dóna de baixa l’actiu adquirit, o bé a 

mesura que es cancel·la el passiu finançat. 
 

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius 

fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 
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p) Transaccions amb parts vinculades 

 

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si 

el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la realitat econòmica de 

l’operació. 

 

 

5.-   IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

S’exposa tot seguit el moviment que s’ha produït al llarg de l’exercici en els comptes relacionats 

amb l’immobilitzat immaterial: 

 

 
 

Exercici actual 

 
 

Concepte 
Aplicacions 

Informàtiques 
Propietat 
Industrial 

Béns cedits       
en ús 

 
 

T O T A L 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 

Entrades per noves adquisicions 19.800,00 0,00 0,00 19.800,00 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 49.500,00 0,00 0,00 49.500,00 

                         AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo inicial (9.943,40) 0,00 0,00 (9.943,40) 

Dotació de l’exercici (9.261,64) 0,00 0,00 (9.261,64) 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final (19.205,04) 0,00 0,00 (19.205,04) 

VALOR NET INICIAL 19.756,60 0,00 0,00 19.756,60 

VALOR NET FINAL 30.294,96 0,00 0,00 30.294,96 

 

 
 

Exercici anterior 

 
 

Concepte 
Aplicacions 

Informàtiques 
Propietat 
Industrial 

Béns cedits       
en ús 

 
 

T O T A L 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 

Entrades per noves adquisicions 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 29.700,00 0,00 0,00 29.700,00 

                         AMORTITZACIÓ ACUMULADA 
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Saldo inicial (4.003,40) 0,00 0,00 (4.003,40) 

Dotació de l’exercici (5.940,00) 0,00 0,00 (5.940,00) 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00    0,00 

Saldo final (9.943,40) 0,00 0,00 (9.943,40) 

VALOR NET INICIAL 25.696,60 0,00 0,00 25.696,60 

VALOR NET FINAL 19.756,60 0,00 0,00 19.756,60 

 

 

 

6.-   IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

a) Moviment de l’exercici 

 

S’exposa tot seguit el moviment que s’ha produït al llarg de l’exercici en els comptes relacionats 

amb l’immobilitzat material: 

 
 

Exercici actual 

 
 

Concepte 

Instal·lacions 
tècniques i 

Utillatge Mobiliari  
Equips 

Informàtics 

Altre 
immobilitzat 

material 

 
 

T O T A L 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 2.991,36 5.314,29 11.446,58 0,00 19.752,23 

Entrades per noves adquisicions 0,00 0,00 1.076,14 0,00 1.076,14 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saldo final 2.991,36 5.314,29 12.522,72 0,00 20.828,37 

                         AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo inicial (304,82) (1.085,20) (6.271,45) 0,00 (7.661,47) 

Dotació de l’exercici (302,30) (531,43) (3.043,23) 0,00 (3.876,96) 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

Saldo final (607,12) (1.616,63) (9.314,68) 0,00 (11.538,43) 

VALOR NET INICIAL 2.686,54 4.229,09 5.175,13 0,00 12.090,76 

VALOR NET FINAL 2.384,24 3.697,66 3.208,04 0,00 9.289,94 

 
 

Exercici anterior 

 
 

Concepte 

Instal·lacions 
tècniques i 

Utillatge Mobiliari  
Equips 

Informàtics 

Altre 
immobilitzat 

material 

 
 

T O T A L 

VALOR BRUT      

Saldo inicial 126,36 5.314,29 10.337,13 0,00 15.777,78 

Entrades per noves adquisicions 2.865,00 0,00 1.109,45 0,00 3.974,45 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Saldo final 2.991,36 5.314,29 11.446,58 0,00 19.752,23 

                         AMORTITZACIÓ ACUMULADA 

Saldo inicial (18,22) (553.77) (3.477,42) 0,00 (4.049,41) 

Dotació de l’exercici (286,60) (531,43) (2.794,03) 0,00 (3.612,06) 

Sortides i baixes 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 

Saldo final (304,82) (1.085,20) (6.271,45) 0,00 (7.661,47) 

VALOR NET INICIAL 108,14 4.760,52 6.859,71 0,00 11.728,37 

VALOR NET FINAL 2.686,54 4.229,09 5.175,13 0,00 12.090,76 

 

 

b) Altres 

 

Totes les inversions en immobilitzat material estan situades a Catalunya. 

 

Durant l’exercici no s’han capitalitzat despeses financeres. 

 

No s’han fet correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat material.   

 

No hi ha compromisos ferms de compra i venda d’immobilitzats materials, ni existeixen béns 

utilitzats en règim d’arrendament financer. 

 

 

7.-  INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

La Fundació no té inversions immobiliàries. 

 

 

8.-    BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

No hi ha cap partida inclosa a aquest epígraf del balanç. 

 

 

9.-  ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

  

a) Arrendaments financers 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

b) Arrendaments operatius 

 

Al tancament dels exercicis actual i anterior, la informació dels arrendaments operatius contractats 

per la Fundació en qualitat d’arrendatari, que fan referència al lloguer d’un local, és la següent: 
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Descripció Exercici actual Exercici anterior 

Pagaments mínims futurs:   

 Fins a un any 21.487,39 21.487,39 

 Entre un i cinc anys 48.346,63 48.346,63 

 Més de cinc anys   

Quotes satisfetes durant l’exercici 21.348,72 21.271,86 

Quotes rebudes per subarrendament 0,00 0,00 

 

 

10.- ACTIUS FINANCERS (INSTRUMENTS FINANCERS) 

 

a) Actius financers no corrents 

 

L’import de 3.415,50 euros informat en l’epígraf “Inversions financeres a llarg termini” correspon 

a la fiança dipositada per al local que la Fundació té llogat a la Plaça Cívica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona. 

 

b) Actius financers corrents 

 

La classificació per categories dels actius financers corrents és la següent: 

 

Exercici actual 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 

Actius a valor raonable amb canvis a 
pèrdues i guanys:      

 

 Mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins el vencim. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 815,94 815,94 

Actius disponibles per a la venda:     

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

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

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L 0,00 0,00 815,94 815,94 

 

 

Exercici anterior 

                                             Classes 
 
 Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors 
representatius 

de deute 
Crèdits, derivats, 

altres Total 
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Actius a valor raonable amb canvis a 
pèrdues i guanys:      

 

 Mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inversions mantingudes fins el vencim. 0,00 0,00 0,00 0,00 

Préstecs i partides a cobrar 0,00 0,00 2.339,10 2.339,10 

Actius disponibles per a la venda:     

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

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

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L 0,00 0,00 2.339,10 2.339,10 

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 

 

Crèdits, derivats, altres Exercici actual Exercici anterior 

Afiliats 60,00 0,00 

Clients per prestació de serveis 0,00 0,00 

Deteriorament valor de crèdits en op. comercials 0,00 0,00 

Deutors varis 0,00 0,00 

Altres crèdits amb les Adm. Públiques  64.849,41 52.327,79 

Efectiu i altres actius líquids equivalents 815,94 2.339,10 

Subtotal 65.725,35 54.666,89 

Altres crèdits amb les Adm. Públiques -64.849,41 -52.327,79 

Total 815,94 2.339,10 

 

El detall de la partida “Altres crèdits amb les Administracions Públiques” és el següent: 

 

Entitat Exercici actual Exercici anterior 

H.P. Deutora per I.V.A. 64.849,41 47.923,27 

H.P. Deutora per subvencions concedides 0,00 4.400,00 

H.P. Diversos conceptes 0,00 4,52 

T O T A L 64.849,41 52.327,79 

 

Durant l’exercici no s’han produït correccions per deteriorament. No s’han produït traspassos o 

reclassificacions entre les diverses categories d’actius financers. A  la data de tancament no hi ha 

transferències ni cessions d’actius financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes amb 

característiques especials. No hi ha actius financers valorats a valor raonable. 
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11.-  FONS PROPIS 

 

Els moviments que s'han produït durant l'exercici en els diferents comptes de fons propis han 

estat els següents: 

 

Concepte 
Fons 

dotacionals 
Romanent 

Excedents Neg. 
d’exercicis 
Anteriors 

Excedent de 
 l’exercici 

Aportacions 
compensar 

pèrdues 
T O T A L 

Saldo final exercici anterior 31.000,00 31.432,38 0,00 3.640,56 0,00 66.072,94 

Aplicació del resultat exercici 

anterior 

0,00 3.640,56 0,00 -3.640,56 0,00 0,00 

Resultat de l’exercici  actual 0,00 0,00 0,00 164,92 0,00 164,92 

Aportacions per a compensar 

pèrdues 

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

T O T A L 31.000,00 35.072,94 0,00 164,92 0,00 66.237,86 

 

 

12.-  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

El detall de l’ingrés de l’exercici per subvencions, donacions i llegats  és el següent:   

 

Entitat atorgant Finalitat Exercici Actual Exercici Anterior 

Universitat Autònoma de Barcelona Subvenció Anual 163.742,04 163.742,00 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona Subvenció 51.354,72 49.954,86 

Pla de Garantia Juvenil Subvenció 0,00 15.232,92 

Programa CRM Subvenció 0,00 0,00 

Fundació Tripartita Bonificació 0,00 225,71 

T O T A L SUBVENCIONS REBUDES A L’EXERCICI 215.096,76 229.155,49 

 

La Fundació ha acomplert totes les condicions associades a les subvencions. 

 

 

13.- PASSIUS FINANCERS (INSTRUMENTS FINANCERS) 

 

a) Passius financers no corrents 

 

No aplicable a la Fundació  

 

b) Passius financers corrents 

 

Es detalla tot seguit la distribució per categories dels passius financers corrents: 
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                                              Classes 
 
 
 Categories 

Exercici actual 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables Derivats, altres T O T A L 

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 52.511,78 52.511,78 

Passius a valor raonable amb canvis  
a pèrdues i guanys: 

      

  Mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L 0,00 0,00 52.511,78 52.511,78 

 

 

                                              Classes 
 
 
 Categories 

Exercici anterior 

Deutes amb 
entitats de crèdit 

Obligacions i 
altres valors 
negociables Derivats, altres T O T A L 

Dèbits i partides a pagar 0,00 0,00 40.552,63 40.552,63 

Passius a valor raonable amb canvis  
a pèrdues i guanys: 

      

  Mantinguts per negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 

Derivats de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L 0,00 0,00 40.552,63 40.552,63 

 

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent: 

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 

Deutes amb entitats del grup 44.600,82 33.140,09 

 Creditors per Serveis Rebuts 4.154,39 3.729,63 

Personal 3.756,57 3.682,91 

Altres deutes amb les Adm. Públiques  5.936,65 6.099,18 

Subtotal 58.448,43 46.651,81 

Altres deutes amb les Adm. Públiques -5.936,65 -6.099,18 

Total 52.511,78 40.552,63 

 

 

El detall de la partida “Deutes amb entitats del grup” és el següent: 
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Entitat Exercici actual Exercici anterior 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona 39.216,64 28.284,40 

Universitat Autònoma de Barcelona 2.793,93 354,04 

Vila Universitària 2.590,25 4.501,65 

T O T A L 44.600,82 33.140,09 

 

El detall de la partida “Altres deutes amb les Administracions Públiques” és el següent: 

 

Entitat Exercici actual Exercici anterior 

H.P. Creditora per I.R.P.F. 3.310,24 3.538,43 

H.P. Creditora per I.S.S.  0,00 0,00 

Organismes de la Seguretat Social, creditors 2.626,41 2.560,75 

T O T A L 5.936,65 6.099,18 

 

 

14.-  SITUACIÓ FISCAL 

 

a) Identificació de les rendes exemptes i no exemptes 

  

La Fundació està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense afany de lucre, establert a la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius 

fiscals al mecenatge. 

 

D’acord amb aquest règim, totes les rendes de la Fundació estan exemptes de l’Impost sobre 

Societats a excepció de les derivades d’explotacions econòmiques no declarades exemptes per la 

normativa tributària i de les derivades de les explotacions declarades exemptes però no incloses al 

seu objecte fundacional o finalitat específica. 

 

b) Identificació dels ingressos, despeses i inversions per activitat 

 

Als efectes de la taula següent de rendes exemptes i no exemptes, les despeses de la Fundació que 

són directament assignables a una activitat concreta s’apliquen directament al compte de resultats 

analític d’aquesta activitat, mentre que les despeses generals s’imputen en funció del volum 

d’ingressos de les diverses activitats.  

 

 

Partida 
Exercici actual Exercici anterior 

Activitats 
exemptes 

Activitats no 
exemptes 

Activitats 
exemptes 

Activitats no 
exemptes 

Import net de la xifra de negocis 222.131,64 0,00 236.622,25 0,00 

Altres ingressos de les activitats 157,80 0,00 146,09 0,00 

Aprovisionaments 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Altres ingressos de les activitats 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses de personal (114.237,18) 0,00 (125.465,81) 0,00 

Altres despeses d’explotació (94.458,16) 0,00 (97.901,64) 0,00 

Amortització de l’immobilitzat (13.138,60) 0,00 (9.552,06) 0,00 

Altres resultats 0,00 0,00 (208.27) 0,00 

Ingressos financers 0,00 0,00 0,00 0,00 

Despeses financeres (290,58) 0,00 0,00 0,00 

RESULTAT DE L’EXERCICI 164,92 0,00 3.640,56 0,00 

 

 

c) Conciliació del resultat comptable i fiscal 

   

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de 

Societats és la següent: 

 

Partida Euros 

Resultat comptable abans d’impostos 164,92 

Rendes exemptes (164,92) 

Resultat no exempt ajustat (base imposable) 0,00 

Quota al 10% 0,00 

Retencions i pagaments a compte 0,00 

Impost sobre Societats a pagar 0,00 

 

d) Altres 

 

A la data de formulació dels comptes anuals, la Fundació té obert a inspecció per les autoritats 

fiscals l’exercici actual i els quatre últims per a l’Impost sobre Societats i l’exercici actual i els tres 

últims pel que fa a la resta d’impostos que li són aplicables. Ateses les diferents interpretacions 

possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a la Fundació passius addicionals com a 

resultat de futures inspeccions fiscals. En tot cas, la Direcció de la Fundació estima que aquests 

passius, si s’arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals. 

 

A l’Actiu del Balanç, dins dels crèdits a cobrar de les Administracions Públiques, hi ha una partida de 

47.923,27 € corresponent a la devolució d’IVA sol·licitada a l’Agència Tributària per l’acumulació 

d’IVA suportat durant els exercicis 2017, 2018 i 2019. Aquesta partida es genera per l’IVA suportat 

que no es pot compensar amb l’IVA repercutit dels ingressos doncs l’import majoritari dels mateixos 

prové de subvencions que no repercuteixen IVA.  

 

A 26 de febrer de 2021 ja s’ha rebut aquesta devolució d’IVA i, actualment, l’únic crèdit pendent de 

cobrar de les Administracions Públiques correspon a la devolució de l’IVA suportat durant l’exercici 

2020. 
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15.- INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de la Fundació 

 

No hi ha hagut despeses derivades del funcionament dels òrgans de govern de la Fundació durant 

l’exercici. 

 

b) Ajuts concedits i altres despeses 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

c) Despeses de personal 

 

El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el següent (en 

euros):  

 

Partides Exercici actual Exercici anterior 

Sous i salaris 86.701,60 94.956,07 

Indemnitzacions 0,00 0,00 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 27.348,85 28.749,94 

Altres despeses Socials 186,73 1.759,80 

T O T A L 114.237,18 125.465,81 

 

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

 

No aplicable a la Fundació. 

 

e) Altres resultats 

 

L’import informat a l’epígraf “Altres resultats” es correspon a la regularització de saldos. 

 

f) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

g) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 

La Fundació no ha realitzat transaccions en moneda diferent a l’euro. 
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16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

Al tancament de l’exercici, la Fundació no té cap contingència d’import significatiu que s’hagi 

d’incloure a les partides de provisions del balanç de situació. 

 

 

17.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 

 

La dotació fundacional, amb un total de 31.000,00 euros, dels quals es van desemborsar 

íntegrament a la constitució de la Fundació.  

 

Els fons dotacionals inicialment van estar aportats en efectiu monetari. Els resultats d’exercicis 

posteriors han contribuït, respectant la normativa vigent existent respecte al destí dels ingressos i 

rendes netes. 

 

b) Destí d’ingressos i rendes a les finalitats fundacionals 

 

El càlcul del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals en base a la Llei 50/2002 , de 26 

de desembre, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense afany 

de lucre, és el que s’exposa tot seguit: 

 

Concepte Exercici 2020 

Total ingressos ajustats de l’exercici 222.289,44 

Menys: Despeses indirectes ajustades -62.956,78 

Ingressos nets ajustats 159.332,66 

Import d’aplicació obligatòria al compliment directe de les finalitats fundacionals 
(70% dels ingressos nets ajustats) 

111.532,86 

Imports executats al compliment directe de les finalitats fundacionals (Despeses de 
l’exercici en compliment de les finalitats fundacionals) 

159.167,74 

Compliment (+) o incompliment (-) 47.634,88 

% de compliment (% aplicat a finalitats fundacionals) 100,00% 

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 0,00 

 

 

S’han considerat despeses de l’exercici en compliment de les despeses fundacionals les despeses 
directes ajustades que per la seva naturalesa es poden considerar directament aplicables a la 
finalitat fundacional.  
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Un cop aplicat més del 70% dels ingressos i rendes a les finalitats fundacions en base a la Llei 

50/2002, de 26 de desembre, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació del règim fiscal de les 

entitats sense afany de lucre, es proposa aplicar l’excedent negatiu  de l’exercici segons s’exposa a la 

nota 3 de la memòria. 

 

c) Partides significatives per comprovar el compliment de les finalitats 

 

Tenint en compte que totes les despeses de l’exercici ho són en compliment de les finalitats 

fundacionals, les partides on s’han destinat les rendes i ingressos de l’exercici es pot apreciar al 

compte de resultats. 

 

d) Previsió estatutària relativa al destí del patrimoni en cas de dissolució 

 

D’acord amb l’article 38 dels Estatuts de la Fundació, l’extinció de la Fundació determinarà 

l’obertura del procediment de liquidació, que realitzarà el Patronat sota el control del Protectorat 

de la Generalitat de Catalunya sobre les Fundacions. Els bens i drets resultats de la liquidació 

s’adjudicarà a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les que 

constitueixen l’objecte fundacional, o bé a entitats públiques, de conformitat amb el que preveu 

l’article 33.3 de la Llei de Fundacions Privades, 50/2002 de 26 de desembre. 

 

 

18.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

Fins a la data d’emissió dels comptes anuals de l’exercici, no s’ha produït cap esdeveniment que 

pugi modificar els comptes anuals. 

 

Davant la situació d’estat d’alarma generada per la pandèmia COVID-19, no es preveuen afectacions 

pressupostàries significatives. La principal font d’ingressos de la Fundació prové de les subvencions i 

aquestes ja estan aprovades. Tampoc està prevista cap alteració en el calendari de cobrament de les 

mateixes. 

 

 

19.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

El detall d’operacions realitzades durant l’exercici 2019 amb parts vinculades és el següent:  

 

Identificació Operacions 

Exercici 

actual 

Exercici 

anterior 

Universitat Autònoma de Barcelona Serveis rebuts 2.135,39 1.684,73 

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona Serveis rebuts 30.006,00 28.842,30 
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Identificació Operacions 

Exercici 

actual 

Exercici 

anterior 

Vila Universitària, S.L. Serveis rebuts 21.616,24 21.664,55 

 

20.- ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories, ha estat el 

següent: 

 

 

Categoria 
Exercici actual Exercici anterior 

 Homes Dones Homes Dones 

Direcció 0 1 0 1 

Personal administratiu 0 2 0,33 2,32 

T O T A L 0 3 0,33 3,32 

 

 

b) Remuneracions, compensacions de despeses i acompte dels Patrons 

 

Els membres del Patronat no perceben cap mena de remuneració pel seu càrrec. Al tancament de 

l’exercici no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat. 

 

El personal d’alta direcció ha rebut 41.706,61 euros durant l’exercici actual (40.511,99 euros 

l’exercici anterior). 

 

c) Components de l’Òrgan de govern 

 

Els components del patronat:   

 

Nom  Càrrec al Patronat 
Javier Lafuente Sancho 
 

President 
Membre del Patronat 

Gabriel Masfurroll Lacambra 
 

Vicepresient 
Membre del Patronat 

Màrius Martínez Muñoz 
 

Vocal 
Membre del Patronat 

Maite Carrasón López de Letona 
 

Vocal 
Membre del Patronat 

Tania Nadal Vicens 
 

Vocal 
Membre del Patronat 

Isabel Galán Mañas 
 

Vocal 
Membre del Patronat 

Virginia Luzón Fernández 
 

Vocal 
Membre del Patronat 

Maria Espadalé Reballí Vocal 
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Membre del Patronat 

Mariona Serra Pagès Vocla 
Membre del Patronat 

Maria Rosa Català Fernández Secretària 
No patrona 

Ángeles Ros Bertomeu Vicesecretària 
No patrona 

 

 

d) Operacions autoritzades pel Protectorat durant l’exercici 

 

No hi ha operacions específiques autoritzades pel Protectorat. 

 

e) Operacions amb garantia 

 

No hi ha operacions amb garantia. 

 

 

21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

a) Xifra de negocis per tipus d’activitat i centres de treball 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

b) Xifra de negocis per mercat geogràfic 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

 

 

Comptes anuals composats de32 fulls, que es formulen a Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), a 18 de 

juny de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maria Rosa Català Fernández 
Secretària 

 

Javier Lafuente Sancho 
Vist i plau President 
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