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ACTIU
Notes de 

la memòria
2019 2018

A) ACTIU NO CORRENT 36.855,21 84.615,81

   I. Immobilitzat intangible 5 0,00 0,00

1. Concessions administratives 0,00 0,00

2. Aplicacions informàtiques 0,00 0,00

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 6 13.938,54 24.039,63

1. Terrenys i construccions 0,00 0,00

2. Instal·lacions, màquinària i utillatge 1.381,57 2.712,08

3. Mobiliari i equips per a processaments d'informació 12.346,53 20.875,51

4. Altre immobilitzat material 210,44 452,04

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 0,00 0,00

3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

 VI. Inversions financeres a llarg termini 8 22.916,67 60.576,18

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

2. Crèdits a entitats n/a 22.916,67 60.576,18

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

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

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

B) ACTIU CORRENT 581.335,68 505.256,95

  I. Existències 0,00 0,00

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

comptes a cobrar 411.800,60 417.349,41

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 8 93.940,27 140.397,75

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 8 0,00 0,00

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

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques 8 317.860,33 276.951,66

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents 0,00 0,00

 III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini n/a 74,49 12.043,90

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

2. Crèdits a entitats n/a 74,49 12.043,90

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 8 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 1.162,51 1.077,67

 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 168.298,08 74.785,97

1. Tresoreria 168.298,08 74.785,97

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

TOTAL ACTIU (A+B) 618.190,89 589.872,76

FUNDACIÓ PRIVADA AUTÒNOMA SOLIDARIA

(N.I.F.: G-61884359)

Balanços de situació abreujats dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre de 2019 i de 2018
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PATRIMONI NET I PASSIU
Notes de 

la memòria
2019 2018

A) PATRIMONI NET 137.333,28 173.223,20

A-1) FONS PROPIS 134.164,84 131.327,35

   I. Fons dotacionals o fons socials 9 92.383,58 92.383,58

1. Fons dotacionals o fons socials 9 92.383,58 92.383,58

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar n/a 0,00 0,00

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

 III. Execdents d'exercicis anteriors 38.943,77 36.987,28

1. Romament 38.943,77 36.987,28

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) 3 2.837,49 1.956,49

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

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments 3.168,44 41.895,85

1. Subvencions oficials de capital 10 3.168,44 7.318,46

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

3. Altres subvencions,donacions i llegats 10 0,00 34.577,39

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

B) PASSIU NO CORRENT 299.958,70 225.057,29

   I. Provisions a llarg termini 0,00 25.139,07

  II. Deutes a llarg termini 299.958,70 199.918,22

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 12 299.958,70 199.918,22

 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 180.898,91 191.592,27

   I. Provisions a curt termini 11 19.007,81 22.364,98

 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 0,00 0,00

IV. Creditors per activitats i altres compes a pagar 161.891,10 169.227,29

1. Proveïdors 0,00 0,00

2. Creditors varis 12 131.649,29 137.159,40

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 12 0,00 0,00

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Adm. Públiques 12 30.241,81 32.067,89

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

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

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 618.190,89 589.872,76

FUNDACIÓ PRIVADA AUTÒNOMA SOLIDARIA

Balanços de situació abreujats dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre de 2019 i de 2018

(N.I.F.: G-61884359)
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INGRESSOS I DESPESES
Notes de 

la memòria
2019 2018

1. Ingressos de les activitats 1.180.121,70 1.209.554,45

a) Vendes i prestacions de serveis 113.926,92 142.498,53

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic 0,00 0,00

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

d) Subvencions oficials a les activitats 14 951.703,31 961.096,02

e) Donacions i altres ingressos per a activitats 114.491,47 105.959,90

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 -146.530,41 -105.810,59

a) Ajuts concedits 14 -146.530,41 -105.810,59

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 x 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 0,00 0,00

a) Ingressos per arrendaments 0,00 0,00

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00

7. Despeses de personal 14 -699.606,85 -711.625,64

8. Altres despeses d'explotació -336.321,34 -371.958,12

a) Serveis exteriors -336.056,44 -371.791,52

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

a.2) Arrendaments i cànons -49.568,39 -31.837,89

a.3) Reparacions i conservació -804,82 -1.018,09

a.4) Serveis de professionals independents -138.331,84 -149.673,08

a.5) Transports -449,78 -562,00

a.6) Primes d'assegurances -4.526,14 -5.176,99

a.7) Serveis bancaris -529,08 -240,56

a.8) Publicitat, propaganda i relacions públiques -4.324,75 -5.143,98

a.9) Subministraments -4.280,73 -4.357,43

a.10) Altres serveis -133.240,91 -173.781,50

b) Tributs -264,90 -166,60

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 5 i 6 -10.911,28 -11.488,39

10. Subvencions donacions i llegats traspassats al resultat 10 4.150,02 4.375,68

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 14 12.011,70 -11.118,46

I. RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.913,54 1.928,93

14. Ingressos financers 17,08 27,56

15. Despeses financeres -93,13 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 x 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) -76,05 27,56

III. RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II) 2.837,49 1.956,49

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19) 2.837,49 1.956,49

Compte de resultats dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre de 2019 i de 2018

FUNDACIÓ PRIVADA AUTÒNOMA SOLIDARIA

(C.I.F.: G-61884359)



Total

Pendents de 

desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2017 92.383,58 0,00 35.195,03 0,00 1.792,25 0,00 56.211,57 193.286,17

I. Ajustaments per canvis de criteri 2017 i anteriors 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Ajustaments per errors 2017 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 2018 92.383,58 0,00 35.195,03 0,00 1.792,25 0,00 56.211,57 185.582,43

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 1.956,49 0,00 0,00 1.956,49

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -14.315,72 -14.315,72

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 1.792,25 0,00 -1.792,25 0,00 0,00 0,00

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2018 92.383,58 0,00 36.987,28 0,00 1.956,49 0,00 41.895,85 173.223,20

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

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

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2019 92.383,58 0,00 36.987,28 0,00 1.956,49 0,00 41.895,85 173.223,20

I. Excedent de l'exercici 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,49 0,00 0,00 2.837,49

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -38.727,41 -38.727,41

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 1.956,49 0,00 -1.956,49 0,00 0,00 0,00

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019 92.383,58 0,00 38.943,77 0,00 2.837,49 0,00 3.168,44 137.333,28
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FUNDACIÓ PRIVADA AUTÒNOMA SOLIDARIA

 (N.I.F.: G-61884359)

Estat de canvis en el patrimoni net dels exercicis anuals finalitzats a 31 de desembre de 2019 i de 2018

Fons

Excedents 

exercicis 

anteriors

Subvencions 

donacions i 

llegats rebuts TOTAL

Excedents 

pendents de 

destinar a 

finaliats 

estatutàries

Excedent de 

l'exercici

Aportacions per 

a compensar 

pèrdues
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_______________________________________________________________________________________ 

 

1.-  ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 

a)  Constitució, règim legal i domicili  

 

La “FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA” (d’ara endavant “la Fundació”) és una fundació civil 

privada, subjecte a la Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del 

Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, a les altres disposicions legals aplicables 

i, en especial, als seus propis estatuts. 

 

La Fundació es va constituir el 21 de gener de 1999 i va ser inscrita al Registre de Fundacions de la 

Generalitat de Catalunya en data 14 de febrer de 2000,  amb el número de registre 1.373. 

 

Té la seva seu a l’Edifici R (Àgora), Plaça Cívica, Campus de la UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del 

Vallès). 

 

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

  
La Fundació Autònoma Solidària (FAS) és una entitat sense ànim de lucre creada el 1999 que 
col·labora en l’aplicació de les polítiques socials, de solidaritat, de cooperació per al 
desenvolupament i d’igualtat d’oportunitats de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Estructuralment, la FAS es troba dins la FUAB, institució que agrupa i gestiona les fundacions de la 
Universitat. 
 
Com a entitat social universitària, té la missió de facilitar eines per contribuir a fer que la 
comunitat universitària formi part d’una ciutadania activa, crítica i agent de transformació social. 
Per fer-ho, la FAS dissenya i executa projectes d’acció social universitària, i de sensibilització i 
foment de l’esperit crític amb l’objectiu final de generar un impacte social orientat a fomentar la 
justícia social, i la millora de l’entorn i la qualitat de vida de les persones. 
 
La visió de la FAS és esdevenir una entitat social universitària referent que catalitzi i enforteixi els 
recursos, el coneixement i els valors de la comunitat universitària, per tal de vehicular-los cap a la 
transformació social. 
 
Des de la Fundació es treballa per a col·lectius en risc d’exclusió: persones amb discapacitat, 
infància en situació de desavantatge educatiu, persones internes en centres penitenciaris i en 
centres educatius de menors, persones ingressades en centres sanitaris i sociosanitaris i persones 
immigrades. 

Es descriuen a continuació, les principals activitats dels quatre àmbits de treball de la Fundació 

Autònoma Solidària que han contribuït a l’assoliment dels seu objectius. 
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1. Servei per a la Inclusió a la UAB. Suport a estudiants amb Necessitats Educatives 
Específiques (PIUNE) 

 
L’objectiu del PIUNE és garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat 
o necessitats educatives especials (NEE), pugui accedir als estudis superiors amb igualtat 
d’oportunitats, i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la Universitat. 
 

Objectius 
- Promoure l’accés a l’ensenyament superior de les persones amb discapacitat.  

- Garantir la introducció de les adaptacions necessàries en el procés d’aprenentatge que 
facilitin un seguiment correcte del currículum acadèmic de l’alumnat amb discapacitat en 
coordinació amb el professorat i els responsables acadèmics. 

- Impulsar mesures de suport per facilitar els ajuts tècnics, tecnològics, econòmics i humans 
durant l’etapa educativa en el medi universitari necessaris per tal de garantir l’accés de les 
persones amb necessitats educatives especials als estudis superiors.  

- Implicar tota la comunitat universitària en la inclusió plena de l’alumnat amb discapacitat.  

- Implicar els estudiants amb discapacitat en la recerca de recursos i possibilitats per a la 
seva integració. 

 
El PIUNE s’estructura en les següents unitats, àrees i programes: 

1.1. Unitat de Mobilitat 

Des d’aquesta unitat es treballa per garantir que els edificis, instal·lacions i serveis de la UAB 
siguin accessibles per a tota la població, de tal forma que cap membre de la comunitat 
universitària no tingui, a causa de la seva discapacitat, impediments per a desplaçar-se de la 
manera més autònoma possible. 

Principals àrees d’actuació 

- Avaluació i assessorament sobre les solucions possibles a les dificultats, tant de mobilitat com 
de desplaçaments, amb què de vegades es troba l’alumnat amb limitacions de mobilitat. Es 
treballa en coordinació amb la Unitat d'Arquitectura i d'Urbanisme de la UAB.  

- Gestió del servei de transport adaptat al campus de Bellaterra de la UAB, per a l’alumnat amb 
discapacitat física i mobilitat reduïda. El servei funciona diàriament en la franja horària de 8 
hores del matí a 19 hores del vespre.  

- Acompanyaments a peu dels i les estudiants, que a causa de la seva discapacitat tenen 
dificultats per a moure’s de manera autònoma en el campus, mentre es milloren els accessos 
dels itineraris perquè puguin adquirir aquesta autonomia. 

1.2. Unitat Pedagògica 

La Unitat Pedagògica, estableix les directrius generals per a l’atenció de les necessitats educatives 
específiques derivades d’una condició de discapacitat, per tal que permeti a l’alumnat amb 
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_______________________________________________________________________________________ 

discapacitat l’assoliment dels objectius acadèmics i el desenvolupament del seu potencial 
personal. 

Principals àrees d’actuació 

- Detecció i valoració de necessitats dels estudiants que presenten o són susceptibles de 
presentar necessitats especials. 

- Acompanyament i seguiment amb els estudiants amb discapacitat per valorar les actuacions, 
adaptacions, metodologies i recursos introduïts.  

- Planificació i coordinació amb els responsables acadèmics de l’alumnat sobre les actuacions i 
les adaptacions curriculars necessàries. Entre les adaptacions introduïdes cal esmentar: 

- Les adaptacions a l’aula per al seguiment de les classes. 

- Les adaptacions dels sistemes d’avaluació, com ara els exàmens amb suport 
informàtic, la lectura d’exàmens o la transcripció de respostes en full digital. 

- Coordinació amb el personal laboral i de suport dels diferents centres, per tal de fer de les 
adaptacions físiques necessàries d’acord amb les necessitats detectades. 

- Gestió dels serveis d’intèrprets de llengua de signes: si es detecta la necessitat per part 
d’algun estudiant universitari, la unitat pedagògica gestiona el servei d’intèrprets de llengua 
de signes a l’aula per tal de facilitar el seguiment acadèmic i l’accés a la informació per part 
de l’alumne. 

- Gestió del programa d’estudiants de suport: és un programa adreçat a aquelles persones que, 
a causa de la seva discapacitat, presenten algun tipus de dificultat per seguir o executar 
alguna de les activitats impartides a l’aula. Des del programa es facilita un estudiant de 
suport, company de classe, que té la funció de facilitar el desenvolupament i el seguiment 
acadèmic de les classes. Entre les seves tasques està, per exemple, la presa d’apunts i la cerca 
bibliogràfica. Als estudiants de suport poden obtenir un màxim de 6 crèdits ECTS com a 
reconeixement de la seva tasca, en funció de les hores dedicades. 

1.3. Unitat Tecnològica 

Des de la Unitat Tecnològica s’assessora i orienta l’alumnat universitari amb discapacitat i el 
personal docent i investigador (PDI) en l’ús de les noves tecnologies com a mitjà per facilitar 
l’accés a la informació i la comunicació. També es treballa per garantir que la universitat disposi 
d’equips informàtics i altres recursos tecnològics adaptats a les necessitats dels estudiants amb 
discapacitat. 

Principals àrees d’actuació 

- Assessorament i formació en les adaptacions tecnològiques requerides per facilitar l’accés a 
les TIC.  

- Gestió de cabines d’estudi adaptades com a lloc d’estudi per a les persones amb discapacitat 
física i sensorial, i equipades amb els recursos necessaris per garantir l’accés a la informació i 
comunicació. Les cabines estan ubicades a la Biblioteca de Comunicació, de Ciències Socials i 
a l’Hemeroteca General. 

- Gestió del centre de producció de materials bibliogràfics en formats accessibles, com el 
Braille o el format digital.  
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- Servei de préstec de recursos tecnològics als estudiants. 

1.4. Programa UAB Impuls per a la inserció laboral 

El PIUNE acull el Programa UAB Impuls, que facilita l’acompanyament en la inserció al mercat de 
treball de l’alumnat i les persones titulades de la UAB amb discapacitat o necessitats educatives 
específiques o en situació de risc d’exclusió social mitjançant contractes laborals o de pràctiques. 
El Programa atén especialment estudiants amb discapacitat però també tots aquells que, per les 
raons que sigui (violència de gènere, situació d’asil, situació socioeconòmica, etc.) són considerats 
vulnerables i amb dificultat d’inserció en l’actual mercat de treball.  

Amb l’assessorament d’una tècnica d’inserció i orientació laboral i una tècnica de prospecció 
empresarial es facilita la trobada entre els estudiants i titulats de la UAB i les empreses de 
l’entorn.  

Per a les persones que es troben en procés de cerca de feina, el programa ofereix diferents 
serveis tals com l’acompanyament en la definició de l’objectiu professional, l’assessorament en la 
confecció de les diferents eines de recerca (Currículum Vitae, Carta de presentació, etc)o la 
orientació per afrontar els processos de selecció. 

També proporciona informació sobre els diferents canals de recerca de feina, generals i específics 
per a persones amb discapacitat, i facilita el desenvolupament de les competències transversals 
necessàries per la pràctica professional. 

L’UAB Impuls també assessora les empreses sobre mesures de foment i incentius a la 
contractació de persones amb discapacitat i en el compliment de la LISMI i les mesures 
complementàries, fa difusió de les ofertes, preselecciona les persones candidates, ofereix 
acompanyament en l’adaptació al lloc de feina i fa un seguiment de la contractació. El programa 
compta amb la col·laboració del Servei d’Ocupabilitat de la UAB i forma part de la xarxa Incorpora 
de l’Obra Social ”La Caixa”. 

1.5. Beques UAB Impuls 

Aquesta línia d’ajuts, que es convoca amb el suport del Consell Social de la UAB, s’adreça a 
l’alumnat amb discapacitat i en situació de dependència de la UAB. El seu objectiu és facilitar que 
aquestes persones puguin assistir a la universitat i completar els estudis superiors com a pas previ 
a la inserció laboral com a professionals. Les persones beneficiàries d'aquesta línia de beques 
reben un ajut econòmic en concepte d'assistència personal durant la jornada acadèmica i/o de 
mobilitat en el cas que, degut a la seva discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports 
públics col·lectius de forma autònoma o requereixin de suport per fer ús de transports específics 
des del seu lloc de residència fins al centre educatiu. En la convocatòria de l’anualitat 2019, 7 
persones han estat beneficiàries d’aquest ajut.  

1.6. Activitats de sensibilització i formació al campus 

El PIUNE realitza activitats per apropar la comunitat universitària a la realitat de les persones amb 
discapacitat amb l’objectiu de trencar els estereotips existents a la societat i potenciar, 
mitjançant el coneixement, la igualtat. Un exemple és el Taller Discapacitat o Capacitats 
diverses? on es treballen conceptes bàsics tals com els diferents tipus de discapacitat, el disseny 
universal i l’autonomia personal, entre d’altres. L’activitat ofereix recursos i estratègies 
pràctiques per a comprendre el col·lectiu de les persones amb discapacitat des de la projecció de 
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les seves capacitats i no des de les seves limitacions. 

1.7. Ingressos i tipus de despeses 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

2. Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global  

L’Àrea de Cooperació i Educació per a la Justícia Global és la responsable de l’execució de les 
polítiques de cooperació per al desenvolupament de la UAB. La missió de l’Àrea és promoure 
l’acció, la recerca i la formació en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament de la 
comunitat universitària i fomentar una consciència crítica entorn de les desigualtats mundials i les 
seves causes.  
 

Objectius 
 
- Col·laborar en la definició, el seguiment i l’avaluació de les estratègies de cooperació de la 

UAB. 

- Donar suport a les persones que formen part de la comunitat universitària (estudiants, PAS i 
PDI) perquè participin en projectes i programes de cooperació universitària i educació per al 
desenvolupament. 

Despeses   Ingressos 
Personal tècnic del programa   Ajuntament de Cerdanyola 

Personal acompanyaments   
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies - COSPE 2019 

Ponents Curs Discapacitat i formació 
específica 

  
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – Servei d’Ocupació de Catalunya i 
Fons Social Europeu- Garantia Juvenil 18-19 

Despeses d’intèrpret de llengua de 
signes 

  UAB – Programa d’atenció a la  discapacitat 

Beques Impuls 
  

UAB – Consell Social – Beques Impuls 

Despeses vehicle adaptat   
UAB - Departament d'Innovació, 
Universitats i Empresa - Unidiscat 

Materials i despeses de 
manteniment centre de recursos 

 
UAB - Consell Social - Cabines 
 

Disseny i impressió materials difusió, 
i traduccions. 

 
UAB - Consell Social – Renovació Centre 
Recursos 

Amortització Instal·lació de les 
cabines 

 Obra Social “la Caixa”- Programa Incorpora 

Amortització renovació Centre de 
Recursos 

 Inscripcions Taller de Discapacitat 

Altres despeses generals de gestió, 
oficina i desplaçaments 

  

Lloguer del local    
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- Promoure el coneixement crític entorn a les desigualtats globals, les seves causes i les 
possibles alternatives, facilitant eines pràctiques d’acció  transformadora. 

- Ser el punt de referència de la cooperació a la UAB, tant en relació amb la comunitat 
universitària com de cara a l'exterior (entitats, administració pública, altres universitats, etc).. 

- Col·laborar en la definició, el seguiment i l'avaluació de les estratègies de cooperació i 
d’educació per al desenvolupament de la UAB. 

 

 
L’àrea de cooperació s’estructura en les següents unitats, àrees i programes: 

2.1. Fons de Solidaritat de la UAB 

El Fons de Solidaritat, nascut el 1994 coincidint amb les mobilitzacions pel 0,7%, és l’instrument 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per promoure actuacions de cooperació 
universitària per a la justícia global. El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat, 
per aportacions dels professors i del personal administratiu de la UAB, i per les aportacions que 
realitzen els estudiants quan es matriculen. 

Amb aquestes aportacions es convoquen ajuts per a dur a terme projectes de cooperació 
universitària per al desenvolupament en països del Sud i per a activitats de sensibilització i 
educació crítica al campus promogudes per persones de la comunitat universitària.  

La FAS gestiona el Fons de Solidaritat de la UAB a través de dues convocatòries anuals, una 
adreçada al professorat i al personal d’administració i serveis, i l’altra, als estudiants de postgrau 
de la UAB. 

2.2. Activitats de sensibilització i formació al Campus 

Estades Solidàries. La FAS es proposa cada any donar resposta a les nombroses demandes 
d’informació que rep dels estudiants que volen participar en alguna estada solidària a l’estiu. A 
més de respondre de forma personalitzada, s’organitzen sessions informatives en què es 
conviden les entitats i les ONGD que ofereixen camps de treball, brigades o altres iniciatives 
semblants en països del Sud.  

Accions de sensibilització. Es tracta d’activitats organitzades al campus de la UAB per promoure 
la sensibilitat de les persones que formen part de la comunitat universitària envers temàtiques 
globals. Aquestes accions es realitzen sobre temàtiques concretes o coincidint amb dates 
assenyalades com, per exemple, als voltants del 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets 
Humans,  data en què es commemora l'aniversari de l'aprovació de la Declaració Universal dels 
Drets Humans de l'Assemblea General de les Nacions Unides. 

2.3. Impuls a l’Educació per la Justícia Global i l’ApS a la universitat  

Amb l’objectiu de promoure un enfocament d’educació crítica i transformadora en els estudis 
universitaris, des de l’any 2013, la FAS està duent a terme el projecte “Educació per al 
Desenvolupament a la Universitat (ESDU)”, en què participen diferents agents amb competències 
universitàries; des de facultats i entitats a professorat i estudiants. A més, des de 2017 el projecte 
ESDU contribueix a complir el compromís que té la UAB, juntament amb les altres universitats 
membres l’ACUP, amb l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i treballa per assolir els objectius de 

https://www.uab.cat/web/cooperacio-i-epjg/coneix-el-fons-1345767470600.html
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desenvolupament sostenibles (ODS).  

Dins el marc del projecte es realitzen nombroses accions de treball en xarxa liderades i 
coordinades per la FAS amb l’objectiu d’incorporar i incrementar la presència d’educació crítica i 
compromesa amb la sostenibilitat i la ciutadania global als estudis de grau. Aquest es 
desenvolupa de manera intensiva dins el marc de la UAB però paral·lelament es lidera també un 
treball conjunt de les universitats catalanes i organitzacions d’EpD per tal de definir i actuar en 
línies estratègiques comunes. 

En el marc d’aquest projecte cal destacar que s’ha impulsat la Comissió Aprenentatge Servei 
(ApS) de la UAB, on hi ha representants de cada una de les facultats de la universitat, juntament 
amb dos professors experts i la FAS. També s’ha formalitzat la creació de l’Oficina d’ApS de la 
UAB en el si de la FAS per promoure i gestionar l’ApS a la nostra universitat. 

Aquesta anualitat 2019 ha finalitzat el projecte ESDU i s’ha realitzat el corresponent tancament 
tècnic acompanyat d’una auditoria econòmica específica del projecte. Al mes de setembre s’ha 
iniciat el nou projecte “Educació per a la Justícia Global: transferir i transformar des de la 
Universitat” que dóna continuïtat a les accions realitzades i potencia especialment el treball per 
donar suport a la institucionalització de l’ApS en el marc de la UAB, i per promoure el treball 
interuniversitari en aquesta matèria. 

Per a dur a terme la gestió d’aquest projecte es compta amb el suport d’un tècnic i amb la 
col·laboració d’una professional externa, professora associada de la UAB, experta en EpD i amb 
un bon coneixement de les dinàmiques de la Universitat. Aquestes iniciatives compten amb el 
suport econòmic de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

Algunes de les activitats dutes a terme en el marc del projecte durant l’anualitat 2019 son les 
següents: 

- Segona edició dels Premis a Treballs de Fi de Grau sobre Desenvolupament Sostenible i 
Justícia Global el 29 de gener 2019, es va dur a terme l’acte de lliurament dels premis que van 
reconèixer un total de dinou treballs de fi de grau. També es van lliurar quatre premis per 
àmbit de coneixement que van comptar amb una compensació econòmica.  

- Jornada “Del compromís institucional a l’acció docent: com introduir i reforçar la perspectiva 
dels ODS a la docència universitària?” l’1 de març de 2019 es va dur a terme aquesta jornada 
de treball amb l’objectiu de compartir experiències i avançar en la posada en pràctica de 
diverses iniciatives en l’àmbit de la docència universitària per reforçar la perspectiva dels ODS 
en la docència universitària. 

- “La contribució de la Unió Europea als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 
2030” el 9 de maig es va organitzar aquesta conferència sobre la contribució de la Unió 
Europea als ODS per celebrar el dia d’Europa. 

 

- Jornada sobre l’Aprenentatge Servei (ApS) i fira d’entitats, el 14 de maig es va organitzar una 
jornada per donar a conèixer la metodologia de l'aprenentatge servei i els projectes de 
compromís social, així com a instruments per introduir-los a les assignatures de la UAB i 
bones pràctiques realitzades a altres universitats. Finalment es va organitzar un mercat 
d’intercanvi de projectes on diferents entitats van compartir la seva experiència d’ApS.  
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2.4. Projecte “Mujeres por África” 

El curs 2017-18, la FAS va rebre l’encàrrec de la UAB de gestionar el programa “Mujeres por 
África”, a partir del conveni signat entre aquesta universitat i l’ONGD espanyola. El projecte 
general consisteix en la formació a nivell de màster i en universitats hispàniques, de dones 
africanes perquè puguin ser líders en els seus respectius països subsaharians.  

En el cas de la UAB, durant l’anualitat 2019, que coincideix amb els cursos acadèmics 2018-2019 i 
2019-2020, s’han ofert beques a 2 dones, de Nigèria i Malawi respectivament, per tal que cursin 
el Màster en Ciència Política. Des de la FAS s’ha donat suport a l’acollida i el seguiment dels 
aspectes logístics i de vida quotidiana de l’estudiant: allotjament, diners de butxaca, seguiment 
dels aspectes no acadèmics, etc. 

2.5. Programa d’Acollida a persones en cerca de refugi a la UAB 

En el marc del conveni de col·laboració entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Comissió 
Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR), la FAS coordina el Programa d’Acollida de persones en cerca 
de refugi a la UAB,  una experiència d’intervenció que actua davant la continuada vulneració de 
drets de les persones migrades i refugiades. El Programa d’Acollida de la FAS es desplega per 
contribuir a la millora de les pràctiques universitàries en defensa dels drets de les persones en 
cerca de refugi. Ho fa a través de la implicació de la comunitat UAB en accions d’acollida, 
acompanyament i sensibilització. 

El Programa està dissenyat per facilitar la plena integració de les persones sol·licitants de 

protecció internacional residents al campus de la UAB així com per promoure el coneixement de 

les causes estructurals dels desplaçaments forçats. 

 
A través d’un dispositiu d’acollida a Vila Universitària, la UAB posa a disposició habitatge i ple 
accés al conjunt de serveis i recursos del campus universitari, a les persones que cobreixen les 28 
places disponibles, gestionades per l’ONGD CEAR.  

En paral·lel, des del curs 2018-19, el programa promou l’acollida d’estudiants refugiats a la UAB 
perquè puguin reprendre els seus estudis. Es tracta de persones ja residents a Catalunya (16 
places) o de persones que han arribat a la UAB amb visat d’estudis, però amb perfil de cerca de 
refugi  amb el suport d’altres administracions com la Generalitat de Catalunya (3 estudiants de 
màster provinents del Líban) o amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès (1 estudiant iraquià 
vingut amb la família). 

A més s’ha implementat un projecte de voluntariat enfocat a oferir acompanyament lingüístic 
(organització de classes de suport a l’aprenentatge de la llengua) i social (programa de mentoria 
social per a l’acompanyament emocional i instrumental).   
 
Així mateix, es gestionen les demandes d’assessorament acadèmic per iniciar i/o continuar 
estudis superiors a la UAB i oferim acompanyament en la inserció al mercat de treball. 

Finalment, el programa d’Acollida organitza activitats de sensibilització i promou l’efectiva 
participació a la comunitat universitària de les persones sol·licitants de protecció internacional. 
Aquestes activitats han pres força tenint en compte que el lema de la UAB durant el curs 
2018/2019 ha estat #UABrefugi: l’Autònoma acull. 

http://www.uab.cat/doc/fitxaRefugi
http://www.uab.cat/doc/fitxaRefugi
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Algunes de les activitats dutes a terme durant l’anualitat 2019 son les següents:  
- ‘No direction home’, entre els mesos de març i maig ha tingut lloc aquest cicle de cinema 

temàtic sobre refugi, migracions i drets humans. S’han projectat 4 pel·lícules que han anat 
seguides d’un debat posterior, dinamitzat per persones expertes en la matèria. 

- Taller per al disseny de campanyes creatives per a la solidaritat, durant el mes de maig s’ha 
realitzat aquest taller de 8 hores de formació presencial i entre 4 i 8 hores de treball pràctic, 
per tal d’oferir coneixements, pautes i eines per posar en marxa, de forma autònoma, 
accions, iniciatives, projectes i campanyes de sensibilització per a la construcció d'un món 
més just i solidari. 

- Setmana de les Migracions i els Drets Humans a la UAB, del 6 al 16 de maig ha tingut lloc 
aquesta setmana temàtica amb activitats de formació, sensibilització i mobilització entorn als 
temes de desplaçaments forçosos, vulneracions del dret a migrar i cercar refugi, acollida, 
polítiques migratòries, fronteres, racisme institucional i autoorganització migrant. 

- Taller de Drets humans, Migracions i Asil, entre el 18 de novembre i el 9 de desembre s’ha 
programat aquesta formació adreçat a estudiants universitàries de la UAB, UB, UPC i UPF de 
qualsevol grau o titulació. El seu objectiu ha estat sensibilitzar entorn a les causes dels 
desplaçaments forçosos i les vulneracions de drets humans associades als fenòmens 
migratoris globals.  

 

2.6. Beques #UABRefugi 

En el marc del Programa d’Acollida, la campanya de Beques #UABRefugi sorgeix l’any 2019 i es 
concep per consolidar el suport a l’alumnat refugiat i assolir un salt qualitatiu mitjançant 
l’aportació d’un complement econòmic. Com a iniciativa complementària a les beques 
d’exempció de taxes acadèmiques de la UAB, l’objecte d’aquesta convocatòria és compensar 
aquelles situacions que dificulten l’evolució acadèmica dels i les estudiants refugiades de la UAB 
en situació d’especial vulnerabilitat.  
 
L’objectiu final és garantir la igualtat de condicions en l’accés a la educació, entesa com a 
veritable eix vertebrador del procés d’inclusió dels i les estudiants en situació de refugi a la 
societat d’acollida.  
 
L’anualitat 2019 s’ha dut a terme la primera convocatòria de les Beques #UABRefugi i s’ha 
adreçat a persones en cerca de refugi amb estudis universitaris iniciats als seus països d’origen o 
a tercers països i matriculats a estudis oficials a la UAB durant el curs 2019/2020 i vinculats al 
Programa d’Acollida. La dotació econòmica de la primera convocatòria s’ha configurat a través 
d’una campanya de micromecenatge entre la comunitat universitària de la UAB. La campanya ha 
tingut molt bona acollida: més de 170 donants particulars han fet les seves aportacions. A més, 
els participants dels UAB Games, organitzats pel Servei d’Activitat Física de la UAB, i la venta 
d’entrades del Concert del 50 aniversari de la UAB al Palau de la Música han anat destinats a 
aquestes Beques.  La campanya va finalitzar amb èxit i l’import recollir va ser assignat a través de 
la convocatòria de beques a 10 estudiants en situació de refugi els quals, després d’una fugida 
forçada del seu país, han pogut recuperar la seva formació acadèmica a la UAB. 



14 
FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA 

(N.I.F.: G-61884359) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

2.7. Ingressos i tipus de despeses 

Despeses   Ingressos 
Personal tècnic programa 

  
Ajuntament de Barcelona – Educació pel 
Desenvolupament 

Despeses de formació i organització de 
jornades i seminaris del projecte d’EpD 
i Sensibilització  

UAB - Fons de Solidaritat 

Despeses de disseny i impressió 
materials projecte EpD i Sensibilització  

UAB – Dones per Àfrica 

Despeses tècnic extern gestió del 
projecte Epd  

UAB - Matrícules  

Convocatòria FSXXXVII i estudiants, i 
premis  UAB - Donatius PAS-PDI 
Despeses manutenció, allotjament i 
desplaçaments - Dones per Àfrica  

Altres donatius 

Despeses de les campanyes d’acollida 
  

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – COSPE 2019 - Acollida 

Quotes de xarxes   Fundació Caixa d’Enginyers - Acollida 
Despeses manutenció i allotjament – 
Acollida Líban   

Ajuntament de Barcelona – Sensibilització 
refugi 

Despeses manutenció – Acollida 
Aj.Castellar  

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – Acollida Líban 

Despeses màster – Acollida Castellar   Ajuntament de Castellar – Acollida 
Altres despeses generals de gestió, 
oficina i desplaçaments  

Inscripcions Taller de Drets Humans 

  Obra Social “la Caixa”- Acollida 
  UAB – Màster persona acollida  
  Altres donatius – Beques #UAB Refugi 
   Retrocessions i renúncies projectes Fons 
   

3. Àrea de Programes Socials 

La FAS promou programes d’acció social que intervenen per millorar la situació de col·lectius en 
risc d’exclusió: infància en situació de desavantatge educatiu, persones internes en centres 
penitenciaris i centres educatius de menors, persones ingressades en centres sanitaris i persones 
immigrades. Aquestes iniciatives basen la seva actuació en els valors i la participació activa del 
voluntariat. 

3.1. Programa de Justícia 

El Programa de Justícia té com a missió contribuir a la integració social i la reinserció de les 
persones i joves privats de llibertat, ingressades en centres penitenciaris o en centres de menors 
de justícia juvenil, mitjançant l’articulació d’activitats promogudes a través de la participació 
activa i solidària del voluntariat. El programa està present actualment als centres penitenciaris de 
Brians I i II, Dones de Barcelona, Quatre Camins i als centres educatius de justícia juvenil Oriol 
Badia, Folch i Torres, L’Alzina, Can Llupià i Els Til·lers. Els objectius d’aquest programa són els 
següents: 
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Objectius  
- Millorar la qualitat de vida i l’ambient dels centres penitenciaris i educatius. 

- Contribuir a la integració social de les persones privades de llibertat a través de la implicació 
voluntària dels estudiants de la UAB en el procés de reinserció que possibiliti un progressiu 
acostament de la persona interna a la societat. 

- Facilitar el desenvolupament de les capacitats i les habilitats de les persones durant el seu 
procés formatiu mitjançant l’acompanyament d’estudiants voluntaris que els ajudin a millorar 
el seu nivell d’aprenentatge i poder així assolir els seus objectius personals. 

- Proporcionar models de conducta normalitzats als menors i als joves dels centres educatius, 
especialment models d’oci saludable i enriquidor. 

- Sensibilitzar els estudiants sobre la reinserció social de les persones privades de llibertat, 
apropar-los a la realitat del món penitenciari i promoure l’educació en valors dels estudiants 
universitaris. 

 

El tipus d’activitats que es realitzen són: 

 

- Activitats acadèmiques i sociolaborals: vinculades al reforç acadèmic i al suport en 
competències en l’àmbit sociolaboral.  

- Activitats fisicoesportives: faciliten la millora de la qualitat de vida, estimulant les capacitats 
cognitives, motores, emocionals i socials dels interns i potenciant el seu desenvolupament 
integral de la persona. 

- Activitats d’oci i desenvolupament personal: dirigides a fomentar una millora en la salut de 
les persones internes, entesa de manera integral (física, emocional i d’habilitats bàsiques) per 
assolir una millor qualitat de vida.  

- Activitats culturals i artístiques: promouen l’expressió artística dels i les internes, l’adquisició 
d’habilitats pràctiques i de reflexió a l’àmbit artístic així com l’apropament a les diferents 
branques artístiques. 

- Activitats de sensibilització al campus: per a promoure la sensibilització social sobre la 
importància de l’afavoriment dels processos de reinserció social dels interns i aproximar a la 
comunitat universitària a la realitat dels centres i les persones que es troben privades de 
llibertat.  

3.2. Programa Sociosanitari 

El Programa Sociosanitari desenvolupa la seva activitat amb dos col·lectius diferents: d’una banda 
el col·lectiu de gent gran que està patint un procés de demència o està immersa en un procés de 
rehabilitació cognitiva o neurològica, i d’altra, el col·lectiu d’infants i joves hospitalitzats. Pel que 
fa a la gent gran se’ls ofereix unes estones de distracció i d’interrelació amb persones alienes a la 
patologia; pel que fa als infants i als joves es vol fer de les llargues estones d’espera, seves i de les 
seves famílies, a les quals fan front diàriament als hospitals, un espai de desconnexió i 
entreteniment, procurant que la malaltia quedi en un segon pla.  
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Durant 2019 el programa ha estat present a l’Hospital Vall d’Hebron (Barcelona) i Centre Fòrum 
de l’Hospital de Mar (Barcelona) i ha iniciat la seva activitat a la planta de geriatria de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).  Els objectius d’aquest programa són els següents: 

Objectius 

- Fer més fàcil i agradable la vida hospitalària i en els centres sociosanitaris a les persones 
ingressades. 

- Portar la malaltia a un pla secundari dels pensaments i les activitats dels malalts ingressats i 
aprofitar les llargues hores de temps lliure per fer activitats d'interès i/o lúdiques que 
contribueixen al benestar emocional d'aquestes persones. 

- Promoure, per mitjà d'activitats programades, actituds i valors socialment positius de suport, 
solidaritat, empatia i respecte mutus. 

- Sensibilitzar, a través del voluntariat, sobre les problemàtiques i angoixes viscudes durant 
l’hospitalització, fugint de tòpics habituals.  

- Contribuir, amb les diferents activitats de voluntariat, el procés de rehabilitació i cura de les 
persones ingressades 

3.3. Programa de Promoció de la Salut 

El Programa de Salut de la FAS té la finalitat de promoure estils de vida saludables entre l’alumnat 
de la UAB, entenent la salut no només com l’absència de malaltia sinó com un estat de benestar 
biopsicosocial. Fomenta l’intercanvi d’informació fiable i contrastada per tal que els estudiants 
puguin prendre decisions responsables i informades sobre els hàbits, pràctiques i consums propis. 
També fa derivacions i difusió de recursos més enllà dels que s’ofereixen al campus. 
 
Les accions s’articulen a partir de dues àrees principals: salut sexo-afectiva (promoció de 
sexualitat i afectivitat saludables, tractar la diversitat d’identitats de gènere i orientacions sexuals, 
prevenir pràctiques sexuals de risc, etc.) i hàbits i consums saludables (oci juvenil i riscos 
associats, fer prevenció o reducció de riscos en matèria de drogues i altres addiccions; promoure 
una alimentació saludable, així com l’autoestima i l’autocura, la salut mental i emocional, etc.). 

Hi col·laboren els voluntaris i els estudiants de pràctiques del Programa, que prèviament reben 
una formació com a agents de salut. 

Cal destacar que aquesta anualitat 2019 ha culminat el procés de revisió estratègica del 
programa. En el marc del pla estratègic de la FAS (2017-2021), que planifica augmentar l’impacte 
i revisar la representació dels programes segons els valors de la FAS, es va avaluar el programa de 
promoció de la salut. Conjuntament amb diversos actors de la UAB vinculats a aquest àmbit 
(professorat, investigadors i PAS) i amb professionals del tercer sector es van analitzar les 
actuacions dutes a terme fins ara i es va definir noves línies de treball. Aquest procés i els seus 
resultats es van presentar en un acte públic el dia 4 de juny de 2019. 

El Programa de Salut de la FAS treballa amb un doble objectiu: 
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Objectius 
 
- Sensibilitzar, entenent la sensibilització de manera àmplia que inclou diferents tipus 

d’intervenció en matèria de salut: informar, orientar, acompanyar, oferir recursos i eines i 
derivar,  incloent també la pròpia sensibilització o apoderament en salut per, des d’un 
mateix/a, poder tenir un impacte directe en l’entorn més o menys proper. 

- Prevenir i reduir riscos. especialment en context de festa i oci universitari amb  l’objectiu de 
prevenir i reduir riscos. 

 

 

Els serveis i activitats que es porten a terme dins d’aquest programa són: 

3.3.1. Activitats de sensibilització i formació al campus 

- El Xiringu és un punt itinerant d’assessorament i informació en temes de promoció de la salut 
dirigit a tots els estudiants del campus. És atès pels voluntaris i estudiants en pràctiques del 
Programa de Salut, que prèviament reben una formació com a agents de salut. El punt clau 
d’aquest servei és la relació entre iguals que es dóna entre l’estudiant que consulta i 
l’estudiant que assessora. 

Des del Xiringu es reparteix material de prevenció, s’ofereix un servei de consulta i 
assessorament directe o virtual i es pregunta a través d’una enquesta sobre l’opinió, les 
creences i els hàbits de l’estudiant. 

- Activitats de sensibilització entorn a dies internacionals o a activitats d’oci organitzades al 
campus de la UAB. Els voluntaris del Programa de Salut dissenyen i dinamitzen activitats de 
sensibilització, i es distribueix material d’informació i sensibilització. 

- Dia mundial de la salut. En el marc de la Setmana Saludable de la UAB i coincidint amb el 
Dia Mundial de Salut s’organitzen activitats lúdiques amb l’objectiu de sensibilitzar els joves 
sobre temes de salut. En concret s’ha realitzat una gimcana participativa on es reflexionava 
sobre estils de vida i alimentació saludables. Es pretén promoure la reflexió en salut i un estil 
de vida saludable a través de l’activitat física, una alimentació equilibrada, una sexualitat 
saludable i un consum conscient de substàncies. 

- Dia de la Festa Major de la UAB. Amb la presència d’un estand de salut, dinamitzat per joves 
agents de salut, és un element clau per tal que els estudiants gaudeixin de la festa i d’una 
manera saludable. De fet, és el dia en què es mobilitzen més persones juntes a la universitat i 
en un ambient de festa. A través de varis punts informatius i brigades mòbils es donava 
assessorament i es distribuïen materials informatius sobre drogues, infeccions i malalties de 
transmissió sexual i es disposaven d’alcoholímetres per tal que els estudiants es fessin la 
prova si ho desitjaven.   

- Dia Mundial de la lluita contra la Sida. Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de la 
Lluita contra la sida, s’organitzen diferents activitats de sensibilització i informació sobre el 
VIH-sida per donar a conèixer a fons la malaltia. Es facilita material preventiu, i s’organitzen 
jocs i tallers relacionats amb la sida i el sexe segur. 
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- Activitats formatives per a la sensibilització –cursos, tallers, xerrades, cinefòrums— que 
ofereixen espais d’anàlisi, de reflexió i de sensibilització als estudiants per apropar-los a les 
temàtiques abordades des del programa.  

 “Taller de visions i reflexions al voltant de les drogues”, sobre les drogues, el seu marc 
legal i els efectes, riscos i conseqüències, entre d’altres.   

 Taller “Sexualitat i afectivitat: una mirada integradora”,  fomenta la reflexió sobre la 
sexualitat i l'afectivitat i les conductes sexuals saludables, estimulant a la vegada actituds 
preventives. 

3.3.2. Material de sensibilització 

Des de l’àrea de salut es dissenyen i produeixen diferents materials de prevenció en els àmbits de 
la prevenció del VIH, la promoció d’una sexualitat saludable i de drogues, etc.  

 

3.4. Àrea de Voluntariat Universitari 

L’acció social i el compromís de la UAB amb persones en situació de vulnerabilitat es duen a 
terme, en gran part, gràcies al desenvolupament de programes socials i de voluntariat que 
compten amb la participació de la comunitat universitària. L’alumnat té l’oportunitat d’implicar-
se en un voluntariat que els permet viure una experiència i adquirir aprenentatges. El voluntariat 
universitari és, també, la participació activa en accions i campanyes encaminades a la denúncia i 
la sensibilització sobre les desigualtats socials, la salut i el medi ambient que demostren un 
compromís amb la transformació social i la justícia global. 

3.4.1. Campanya de promoció del voluntariat 

Coincidint amb el període de matriculació, de setembre a novembre, es duu a terme una 
campanya de promoció del voluntariat per engrescar els estudiants a participar en els diferents 
programes de la FAS. Se’n fa una segona edició el mes de febrer per a captar voluntariat de cara 
al segon trimestre. L’objectiu principal d’aquestes campanyes és implicar un nombre suficient 
d’estudiants que assumeixin un compromís estable i assegurin el desenvolupament i assoliment 
dels objectius d’intervenció, a través de les activitats planificades en cadascun dels programes de 
la FAS durant el curs. 

Exemples d’activitats que s’han dut a terme en el marc de les campanyes de difusió i promoció 
del voluntariat: 

- Informació sobre voluntariat en les sessions de benvinguda i sessions d’acollida a les diferents 
facultats de la UAB per als estudiants de nou ingrés i durant les jornades de benvinguda dels 
estudiants internacionals. 

- Entrada a aules i organització d’estands informatius a les facultats per arribar als alumnes 
dels diferents cursos.  

- Distribució de material de difusió a totes les facultats i centres del campus de Bellaterra, 
incloent-hi la Vila Universitària, els comerços i els serveis de la UAB. 

- Difusió electrònica a través de correus electrònics, pàgines web i xarxes socials de la FAS, de 
la UAB, del tercer sector.  
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- Participació a altres activitats que organitza la UAB per a l’orientació i informació per a futurs 
estudiants. 

- Presència a l’Agenda de l’estudiant i a la carpeta distribuïda a tots els estudiants matriculats 
aquest curs a la UAB, on apareix informació sobre la FAS i dates d’activitats. 

3.4.2. Formació del voluntariat 

La formació dels voluntaris és per a la FAS un deure pel que fa als col·lectius amb els quals 
treballa, que tenen el dret de rebre la millor atenció possible en les diferents actuacions, i un dret 
pel que fa a les persones voluntàries, per tal de desenvolupar la seva tasca de la millor forma 
possible. 

La formació del voluntariat s’estructura en: 

- Formació bàsica sobre el voluntariat 

- Formació específica de cada programa de la FAS 

- Activitats formatives per conèixer i reflexionar sobre les diferents realitats, d’adquisició de 
coneixement i de desenvolupament d’habilitats 

- Dossier amb una selecció dels cursos i formacions d’altres entitats que poden ser d’interès 
per al voluntariat  

- Cursos monogràfics sobre les diferents temàtiques 

Cal afegir a més, que l’acompanyament als voluntaris durant el desenvolupament de la seva 
tasca, les activitats de coordinació del grup de voluntaris del Programa i les trobades de 
voluntaris de la FAS, són espais de reflexió i aprenentatge, i són considerats formatius. 

3.4.3. Gestió del voluntariat 

 
Nostrum 

L’objectiu de la trobada celebrada al març i desembre és aprofundir amb els objectius dels 
diferents programes i planificar les activitats del curs, a més d’oferir un espai de reflexió sobre el 
voluntariat per a la participació i promoció dels canvis socials. En aquest espai els voluntaris 
tenen l’oportunitat de treballar amb la resta de voluntaris del programa i assumir compromisos 
com a grup. És un bon moment per conèixer també què fan els seus companys dels altres 
programes de la FAS. 

Acte de cloenda de curs i de reconeixement 

L’acte de cloenda de curs i de reconeixement als voluntaris, que es realitza al mes de maig serveix 
d’una banda, per fer balanç del curs i donar a conèixer l’impacte de les accions de la FAS i per 
l’altra, per agrair als voluntaris la seva tasca, dedicació i compromís adquirit durant el curs.  

 

3.4.4. Espai Solidari: el Punt d’Informació del Voluntariat 

L’Espai Solidari està ubicat a la Plaça Cívica del campus de Bellaterra de la UAB i és un punt de 
trobada dels estudiants de la UAB que volen participar en activitats de voluntariat. Manté el Punt 
d’Informació del Voluntariat, que atén de forma personalitzada les consultes sobre voluntariat i 
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solidaritat, i orienta les persones que s’hi adrecen sobre les diferents opcions, tant en els 
programes propis de la FAS com en entitats externes.  

Aquest Punt d’Informació també és un lloc de trobada de tot l’equip de la Fundació (tècnics, 
becaris i voluntaris), on es comparteixen els valors i les motivacions per fer voluntariat. És el lloc 
on transmetre a la resta de la universitat el model de voluntariat que promovem, on difondre la 
visió d’uns estudiants compromesos i responsables. 

Té entre els seus objectius la sensibilització sobre les desigualtats socials i la formació en valors, 
facilita l’arribada al campus de la UAB de campanyes de sensibilització de diferents ONG, i 
organitza campanyes pròpies de sensibilització. 

3.5. Projectes 

Cos Europeu de Solidaritat 
El Cos Europeu de Solidaritat és una iniciativa de la Unió Europea per crear oportunitats perquè 
els joves facin voluntariat i col·laborin en projectes que beneficiïn comunitats i ciutadans 
d’Europa. El Cos permet participar en activitats de voluntariat i organitzar un projecte solidari. 
Des de la FAS, informem els estudiants de la UAB del programa, en promovem la participació i 
fem un seguiment de l’estada. Durant l’anualitat 2019 han estat 5 joves (3 noies i 2 nois) els que 
han realitzat una estada de voluntariat a Polònia, Malta, Bèlgica i França. 

Portal universitari Xarxanet 
El portal Xarxanet (www.xarxanet.org) impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, vol ser l’entrada al món de l'associacionisme, el voluntariat, el civisme i la solidaritat, en 
tots els àmbits (social, ambiental, cooperació i drets humans, comunitari, etc.).  

La Fundació Autònoma Solidària, en coordinació amb la resta d’universitats catalanes, ha dut a 
terme la gestió dels continguts de temàtiques específiques del món universitari de Xarxanet.org. 
En aquest sentit, s’ha establert una xarxa de contactes entre les universitats catalanes i la FAS 
amb l’objectiu de possibilitar un intercanvi àgil d’informació que ha permès la publicació al portal 
de les activitats més rellevants del sector universitari. Després de diversos anys de col·laboració, 
la participació de la FAS al projecte Xarxanet va finalitzar a l’estiu de 2019. 

3.6. Ingressos i tipus de despeses 

La relació de l’aplicació de les despeses i procedència dels ingressos per aquest servei durant 
l’exercici 2019 ha estat la següent: 

http://www.xarxanet.org/
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4. Programes socioeducatius 

4.1.  Programa CROMA 2.0 

El programa CROMA 2.0 és una iniciativa de la FAS que promou la vinculació de la UAB amb 
centres de primària del Vallès Occidental amb presència d’alumnat amb risc d’exclusió social. 
Volem aconseguir trajectòries d’èxit dels infants participants, mitjançant el reforç dels processos 
de vinculació escolar. 

Per fer-ho, aprofitem el potencial docent i investigador de la Universitat i posem en contacte 
estudiants de la UAB amb els infants dels centres educatius. La tasca principal dels voluntaris és 
acompanyar i donar suport educatiu i emocional a aquests infants, que, per les seves 
circumstàncies socioeconòmiques i personals, tenen dificultats a l’hora d’aconseguir trajectòries 
d’èxit escolar. 

El programa desenvolupa la seva actuació bàsicament en el marc dels Plans Educatius d’Entorn 
d’escoles de primària de Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Montcada, Rubí, Sabadell i 
Terrassa. 

Objectius 
- Participar en el treball per l’equitat i la igualtat d’oportunitats a través de la promoció de 

l’educació formal i la continuïtat educativa dels infants en situacions de risc d’exclusió. 

- Ser part de la innovació educativa, facilitant i participant en propostes de recerca-acció que 
permetin posar a prova nous models. 

Despeses   Ingressos 

Personal tècnic del programa 

 

Entitats d’enviament Cos Europeu de 
Solidaritat 

Becaris de suport 
  

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – COSPE 2019  

Despeses de formació i difusió 
  

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – Xarxanet 

Desplaçaments dels tècnics, voluntaris 
i becaris 

  
Programa formació voluntariat 
 

Despeses d'activitats específiques  

  

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – Servei d’Ocupació de Catalunya i 
Fons Social Europeu- Garantia Juvenil 18-19 

Despeses de les campanyes de 
voluntariat   

Departament de Justícia - Adults 

Despeses trobades voluntariat   Obra Social “la Caixa”- Justícia menors 

Assegurances de voluntaris   Departament de Salut 

Despeses de materials d’activitats i 
sensibilització   

Altres donatius 

Lloguer del local   Taller sobre drogues 2018-2019 

Quotes de xarxes 

 
Taller sobre sexualitat saludable 2019-2020 

Altres despeses generals de gestió i 
oficina  

UAB – Subvenció general 
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- Col·laborar en la formació dels estudiants de la UAB des d’una doble perspectiva 
interconnectada:  

- Aportant eines i estratègies directament aplicables a la seva vida professional (vinculades a 
coneixements específics del seu grau, o a habilitats transversals). 

- Facilitant l’acció de compromís en tant que catalitzador del pensament crític i transformador de 
la realitat. 

 
Els tallers de suport a l’aprenentatge van dirigits a infants que estan cursant 5è i 6è de primària 
(d’entre 10 i 12 anys) i s’entenen com un entorn de treball relaxat i diferenciat de l’aula ordinària 
que afavoreix una bona integració, actitud i motivació dels infants. 
 
Les activitats principals dels tallers es divideixen en tres trimestres. Durant el primer trimestre, es 
destinen les sessions a treballar la dinàmica de grup, a partir d’activitats que reforcin 
l’autoestima, la cohesió del grup d’infants, el respecte i la valoració de la diversitat de 
personalitats, el treball cooperatiu, el debat, l’expressió, l’escola activa i la participació individual i 
grupal.  

 
Durant el segon i tercer trimestre, a partir de la col·laboració d’equips de recerca i investigadors 
de la UAB, s’inicien petits projectes vinculats a l’àmbit de les ciències experimentals i a l’àmbit 
artístic, humanístic i social. Es fan dos projectes durant el segon trimestre i dos més el tercer; 
cada trimestre se’n fa un de cada àmbit. 

De manera transversal es treballen, durant tot el curs, hàbits d’organització i planificació de 
tasques, i es dona suport en la resolució de dubtes en l’aprenentatge, per tal que adquireixin 
eines i estratègies que afavoreixin l’autonomia. 

 
Com a activitat de cloenda dels tallers del curs acadèmic  2018-19, el mes de maig de 2019 els 
alumnes dels centres educatius de primària de CROMA de Barberà del Vallès, Cerdanyola, Rubí, 
Sabadell i Terrassa van visitar la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquesta visita permet 
als infants conèixer la universitat i apropar-se als equips de recerca que han participat dels 
projectes que han treballat durant aquest curs. La visita consta d’una primera part on es visiten 
les instal·lacions dels grups de recerca i facultats i, posteriorment, participen en una gimcana de 
descoberta amb proves, reptes i preguntes sobre el Campus UAB.  

4.2. Campus ÍTACA 

El Campus ÍTACA és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona amb el suport del 
Banco Santander amb els objectius de:  

- Donar continuïtat als estudis post-obligatoris un cop finalitzada la formació obligatòria. 

- Esdevenir un espai de convivència entre els nois i noies participants.  

- Potenciar l’ús del català com a llengua vehicular de comunicació en el Campus. 

Al llarg de l’última setmana de juny i els primers dies de juliol, 398 nois i noies de 80 instituts de la 
província de Barcelona han viscut l’experiència de passar 7 dies (en dos torns) fent activitats al 
campus de la UAB de 9h del matí a 6 de la tarda. 
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Per tal d’afavorir la participació activa, les activitats es presenten en un format atractiu als ulls 
dels estudiants, s’inclouen en contextos d’actualitat molt propers a ells i s’intenta que en 
cadascuna d’aquestes activitats l’alumnat hagi de posar en pràctica metodologies de recerca a fi 
de confirmar o desestimar hipòtesis inicials. Alhora, es promou el treball cooperatiu entre ells, el 
diàleg i la reflexió. A partir d’aquí, el Campus es planteja en dues tipologies d’activitats: activitats 
pedagògiques i activitats lúdic- esportives. 

 
Les activitats pedagògiques estan dinamitzades per professorat universitari, que mitjançant 
diferents formats (tallers, debats, resolució d’estudis de cas o  projectes) es pretenen posar en 
pràctica les competències i metodologies esmentades. 
 
Les activitats lúdic-esportives són activitats de lleure on es desenvolupa la part física i creativa 
d’una forma educativa i lúdica, potenciant  la socialització entre companys/es.  

4.3. Programa UNIX 

El Programa socioeducatiu UniX es dirigeix a implementar una acció educativa específica, 
l’objectiu de la qual és fomentar la competència matemàtica i la competència d’aprendre a 
aprendre en grups reduïts de joves de 1r i 2n d’ESO. La relació d’igual a igual que s’estableix entre 
el jove universitari i el jove adolescent facilita el seu aprenentatge i, alhora, són un referent 
proper en qui poder projectar-se; i això n’afavoreix l’autoestima i l’autonomia personal. 

Aquest programa es desenvolupa en quatre instituts de Rubí durant el curs escolar i té com a 
moment destacat la visita que tots els participants fan al campus de la UAB on realitzen activitats 
matemàtiques d’una manera lúdica. 

4.4. Programa LET’S GO 

El programa socioeducatiu Let’s Go acompanya i dóna suport individualitzat a alumnat de 1er 
d’ESO dels dos instituts de Badia del Vallès per a la millora de la seva competència en llengua 
anglesa.  

El projecte s’inicia el curs 2016-17 i està previst acabar-lo el curs 2019-20, quan la generació que 
inicial de 1r d’ESO arribi a final de l’ensenyament obligatori. En aquest moment, el programa té 
l’objectiu que el resultat de les competències bàsiques en anglès estiguin al voltant de la mitjana 
de la comarca del Vallès Occidental, a diferència del que passa actualment. 

Aquest projecte es duu a terme en coordinació amb els dos instituts, l’ajuntament de Badia del 
Vallès, els Serveis Territorials del Vallès Occidental del departament d’Ensenyament i el Grup de 
Recerca en Ensenyament i Interacció Lingüística (GREIP). 

Durant l’anualitat 2019 deu alumnes de tercer d’ESO de l’Institut de Badia del Vallès han 
participat en un viatge a Łomnica-Zdrój, Polònia, com a part del projecte. Aquest viatge els ha 
permès complir un dels objectius principals del programa, que és que l’alumnat pugui posar en 
pràctica la parla de la llengua anglesa en un context real i significatiu, així com oferir-los 
l’oportunitat de viatjar i enriquir-se d’altres cultures i costums. 

4.5. Ingressos i tipus de despeses 

La relació de l’aplicació de les despeses i procedència dels ingressos per aquest servei durant 
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l’exercici 2019 ha estat la següent: 

5. Comunicació 

L’Àrea de Comunicació de la FAS és l’encarregada d’executar les estratègies de comunicació i 
promoció institucional de l’entitat. Gestiona la difusió de l’activitat de l’entitat, s’encarrega de la 
interlocució i la coordinació amb els mitjans de comunicació externs i de la UAB, i dissenya les 
accions comunicatives per a la promoció del voluntariat. 

La FAS està també present a les xarxes socials amb la dinamització de canals propis a Facebook, 
Twitter o Instagram. 

Com a eines de comunicació institucional es disposa de la pàgina web (www.uab.cat/fas) –que es 
manté actualitzada amb informació sobre les activitats realitzades en les diferents àrees de 
treball—, de la memòria d’activitats que es publica cada curs acadèmic en paper i en format 
electrònics, i del butlletí electrònic de periodicitat mensual. 

La FAS produeix materials de comunicació propis de les diferents àrees i projectes per fer-ne 
difusió: tríptics, cartells, pancartes, etc. 

Des de l’Àrea de Comunicació, juntament amb l’Àrea de Voluntariat i l’Àrea de Gestió, es realitza 
el manteniment del sistema SinergiaCRM, eina de gestió de la informació adaptada al Tercer 
Sector a través de la qual la FAS administra les dades dels seus contactes i activitats. 

Les despeses vinculades amb l’àrea corresponen a les despeses derivades de l’edició i difusió de 
tots el materials de comunicació realitzats per a les diferents àrees i programes de la Fas. 

Tot això finançat amb els ingressos obtinguts de la subvenció rebuda anualment de la UAB 
destinats a la gestió de la Fas i, de forma transversal, per les subvencions obtingudes de les 

Despeses   Ingressos 
Personal tècnic del programa   Ajuntament de Cerdanyola - Croma 
Becaris de suport   Ajuntament de Montcada - Croma 
Despeses campanyes voluntariat  Ajuntament de Rubí - Croma 
Desplaçaments dels tècnics, 
voluntaris i becaris  

Ajuntament de Terrassa - Croma 

Despeses de formació específica  Ajuntament de Sabadell - Croma 
Despeses Visita UAB-Viatge Let’s go  Ajuntament de Barberà - Croma 
Materials didàctics i d’activitats als 
centres  

Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies – COSPE 2019 

Despeses grups de Recerca Croma 2.0  Diputació de Barcelona – Croma 
Servei tècnic del programa Unix-Let’s 
go  

Consell Comarcal del Vallès Occidental - 
Croma 

Monitors Campus Ítaca 
 

Ajuntament de Rubí - Unix 

Campus Ítaca – Materials, dinars, 
transport, formació, assegurances  UAB – Consell Social - Secundària 
Altres despeses generals de gestió i 
oficina  

Ajuntaments – Campus Ítaca 

  UAB - Campus Ítaca 
  UAB – Subvenció general 

http://www.uab.cat/fas
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diferents àrees. 

 

 
c) Descripció dels ajuts atorgats, persones jurídiques receptores, criteris d’atorgament i 

interès general  

 

Es detallen a continuació els ajuts atorgats durant l’exercici, en compliment de les activitats 

d’interès general contemplades a l’objecte fundacional: 

 

Concepte i beneficiaris Exercici actual Exercici anterior 

Ajuts a entitats    60.000,00 60.000,00 

Donatiu a “Fundació Servei Solidari” 0,00 138,89 

Premis TFG 1.176,48 0,00 

Renúncia FSXXXV-03 Projecte ESDU -100,53 0,00 

Premi Extraordinari EPD F. Talledo 450,00 0,00 

Renúncia Premi Extraordinari EPD F. Talledo -450,00 0,00 

Premi Extraordinari I. Aguilar 0,00 500,00 

Renúncia Premi Extraordinari I. Aguilar 0,00 -35,37 

Beques refugi 12.020.10 0,00 

Retrocessió provisió UAB GAMES -4.370,00 0,00 

Conv. estudiants i beques impuls 18.401,00 24.983,00 

Altres ajuts 59.403,36 20.224,07 

T O T A L 146.540,31 105.810,59 

 

 

Els ajuts a entitats i individuals s’atorguen mitjançant una convocatòria pública. En aquesta 

convocatòria s’estableixen les bases indicant l’objecte, els possibles beneficiaris, els requisits i els 

criteris de valoració, així com les quanties per ajut i el procés de selecció. Per a algunes de les 

convocatòries, es forma una comissió mixta amb membres externs a la FAS per a la resolució de la 

convocatòria. 

 

En el cas dels ajuts a entitats, es poden atorgar projectes a departaments de la UAB així com d’altres 

entitats vinculades a l’entorn de la UAB. S’inclouen també la resta d’ajuts vinculats a ajuts per a 

situacions d’emergències o donacions, atorgats a entitats externes de la UAB. 

 

Com ajuts individuals, s’inclouen els ajuts atorgats a estudiants dins de la Convocatòria d’Estudiants 

del Fons de Solidaritat, així com les beques concedides dins de la convocatòria de Beques Impuls. 

 

L’anualitat 2019 s’ha dut a terme la primera convocatòria de les Beques #UABRefugi i s’ha 
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adreçat a persones en cerca de refugi amb estudis universitaris iniciats als seus països d’origen o 

a tercers països i matriculats a estudis oficials a la UAB durant el curs 2019/2020 i vinculats al 

Programa d’Acollida. 

 

També es van lliurar quatre premis per Treballs de Fi de Grau per àmbit de coneixement que van 

comptar amb una compensació econòmica.  

 
d) Convenis de col·laboració subscrits, impacte monetari, drets i obligacions i finalitats 

 

La Fundació té signats els següents convenis de col·laboració amb altres entitats: 

 

Institucions NIF Data Objecte Vigència 

Universitat Autònoma de 
Barcelona (CRECIM) 

Q0818002H 07/01/2019 
Addenda al conveni de col·laboració (signat el 
01/09/2017) 

31/07/2019 

Universitat Autònoma de 
Barcelona (GREDIS) 

Q0818002H 07/01/2019 
Addenda al conveni de col·laboració (signat el 
02/02/2015) 

31/07/2020 

Fundació Caixa d’Enginyers G58105933 01/01/2019 Conveni Acollida 2019 31/12/2019 

Universitat Autònoma de 
Barcelona – Fas (Mujeres por 
África) 

Q0818002H 11/12/2019 
Conveni específic de col·laboració Acollida 

(Cooperació) 
31/07/2020 

Ajuntament de Castellar del 
Vallès 

P0805000G 29/03/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 

projecte "Campus Ítaca" de la UAB 
31/12/2019 

Institut Moianès P0800317J 04/04/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 

projecte "Campus Ítaca" de la UAB 
31/12/2019 

Ajuntament de Puig-Reig P0805000G 16/04/2019 
Conveni de col·laboració pera a la realització del 

project Campus Ítaca de la UAB 
31/12/2019 

Ajuntament de Gironella P0809100A 24/04/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Palau-Solità i 
Plegamans 

P081500D 29/04/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament d’Esparreguera P0807500D 01/05/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 

projecte "Campus Ítaca" de la UAB 
31/12/2019 

Ajuntament de Santa Perpètua 
de Mogoda 

P0826000B 21/05/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització 

del projecte "Campus Ítaca" 
31/12/2019 

Ajuntament de Terrassa P0827900B 21/05/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Caldes de 
Montbui 

P0803300C 22/05/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Vila Universitària SL B59589143 27/05/2019 
Conveni de col·laboració per a la cessió 

d’espais de la Vila 
15/07/2019 

Ajuntament de Montcada i 
Reixac 

P0812400J 11/06/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 

projecte "Campus Ítaca" de la UAB 
31/12/2019 

Universitat Autònoma de 
Barcelona - FAS 

Q0818002H 12/06/2019 
Conveni de col·laboració subvenció Agència de 
Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (Agaur – 
Unidiscat) 

31/12/2019 

Ajuntament de Sant Joan 
Despí 

P0821600D 18/06/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Badia del 
Vallès 

P0831200A 20/06/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització 
del projecte “Campus Itaca 2019” 

31/12/2019 
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Ajuntament de Barberà del 
Vallès 

P0825200I 03/07/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament d’Ullastrell P0829000I 04/07/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Viladecavalls P0830100D 09/07/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 

projecte "Campus Ítaca" de la UAB 
31/12/2019 

Ajuntament de Moià P0813700B 16/07/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte Campus Ítaca de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Santa 
Margarida i els Monjos 

P0825100A 25/07/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès 

P0820400J 30/07/2019 Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies – UAB – FAS  

S0811001G 31/07/2019 

Prorroga conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
universitats públiques i privades catalanes per al 
manteniment del programa pilot de represa dels 
estudis universitaris a Catalunya per a persones 
refugiades ubicades al Líban 

31/12/2019 

Ajuntament de Barcelona P0801900B 13/09/2019 
Conveni  Educació per al Desenvolupament a  la 
Universitat 

31/08/2021 

Ajuntament de Rubí P0818300F 16/09/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Ripollet P0817900D 18/09/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Canovelles 

 
P0804000H 23/09/2019 

Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ayuntamiento de Canovelles P0804000H 23/09/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB – versió en 
castellà 

31/12/2019 

Ajuntament de l’Ametlla del 
Vallès 

P0800500A 24/09/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 03/10/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de La Garriga P0808700I 25/10/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Martorell 
(Patronat Municipal d’Atenció 
a les Persones de Martorell) 

P5811301J 29/10/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès 

P0826600I 12/12/2019 

Conveni de col·laboració per a la implementació 
del projecte “Capacitats diverses a la Universitat: 
Programa d’Estudiants de suport a estudiants 
Universitaris amb discapacitat”. PIUNE 2019 

31/12/2019 

Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Q0818002H 13/12/2019 

Conveni de col·laboració per assumir les 
despeses de realització del Màster en Estudis 
Àrabs durant el curs 19/20 per part de la Hala Al-
Jasim 

Curs 19/20 

Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies – UAB – FAS  

S0811001G 20/12/2019 

Prorroga conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i 
universitats públiques i privades catalanes per al 
manteniment del programa pilot de represa dels 
estudis universitaris a Catalunya per a persones 
refugiades ubicades al Líban 

31/12/2020 

Ajuntament de Barcelona P0801900B 24/12/2019 
Conveni de col·laboració per a la realització del 
projecte "Campus Ítaca" de la UAB 

31/12/2019 

 

 
e) Persones usuàries o beneficiaries de les activitats de la Fundació 
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D’acord amb l’article 6è dels Estatuts, les activitats de la Fundació van dirigides, principalment, als 

estudiants, als professors i al personal d’administració i serveis de la Universitat Autònoma de 

Barcelona. També poden beneficiar-se’n els professors, el personal d’administració i serveis i els 

estudiants d’altres universitats, especialment les dels Països Catalans.  

 

Els usuaris/beneficiaris de les activitats de la Fundació durant l’exercici han estat els col·lectius 

descrits de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com altres col·lectius en situació de risc 

d’exclusió de l’entorn geogràfic proper a la UAB, com persones privades de llibertat, infància en risc 

o gent gran. També són beneficiaris de les activitats de la Fundació les persones de països 

anomenats del Sud, en el marc de projectes de cooperació per al desenvolupament, especialment 

de cooperació interuniversitària. 

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

 

La Fundació es regeix en les seves activitats i actuacions per criteris de màxima igualtat de tracte i 

d’oportunitats entre homes i dones. 

 

 

2.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

a) Marc normatiu d’informació financera aplicable a la Fundació 

 

El comptes anuals han estat formulats per la Direcció de la Fundació d’acord amb el marc normatiu 

d’informació financera que li és aplicable. Aquest marc normatiu és el següent: 

 

 

 Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 

 

 Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. La 

Fundació aplica les normes de registre i valoració establertes al Pla de comptabilitat de les 

fundacions i les associacions catalanes per a les entitats de dimensió mitjana i de dimensió 

reduïda. 

 

 De forma supletòria, el Codi de Comerç estatal, el Pla General de Comptabilitat estatal aprovat 

pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, les normes d'obligat compliment aprovades 

per ”l’Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas” en desenvolupament del Pla General 

de Comptabilitat estatal i les seves normes complementàries, així com la resta de normativa 

comptable aplicable. 
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b) 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, dels canvis en el patrimoni net i dels resultats de l’exercici. 

 

Els comptes anuals es formulen en euros i estan formats pels documents següents, el contingut 

conjunt dels quals forma una unitat: 

 

 El balanç de situació abreujat, 

 El compte de resultats abreujat, 

 L’estat de canvis en el patrimoni net, i 

 Aquesta memòria abreujada. 

 

En la formulació d’aquests 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 de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Durant els exercicis actual i anterior, 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. 

 

c) Principis comptables no obligatoris aplicats 

 

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris. 

 

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’aquests dos exercicis. 

 

L’expressió “exercici actual” d’aquesta memòria fa referència a l’exercici 1 de gener a 31 de 

desembre de 2019, mentre que “exercici anterior” indica l’exercici que va de l’1 de gener al 31 de 

desembre de 2018. 

 

e)  Agrupació de partides 
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Les partides precedides de xifres aràbigues 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, 

a part dels específicament citats a la memòria. 

  

g)  Canvis de criteris comptables 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han realitzat ajustaments per canvis de criteris 

comptables.   

 

h)  Correcció d’errors 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’ha produït cap ajustament per errors incorreguts en 

exercicis anteriors. 

 

 

3.- APLICACIÓ D’EXCEDENTS 
 

La proposta d’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici actual (2019) que es presenta a la Junta del 

Patronat és la següent: 

 

Base de repartiment Import 

Excedent de l’exercici 2.837,49 

TOTAL BASE REPARTIMENT 2.837,49 

Aplicació a Import 

Romanent 2.837,49 

TOTAL APLICACIÓ  2.837,49 

 

A l’estat de canvis en el patrimoni net es pot veure l’aplicació de l’excedent de l’exercici anterior 

(2018) aprovat per la Junta de Patronat. 

 

 

4.-    NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

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

amb les establertes en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions catalanes, han 

estat les següents: 
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a) Immobilitzat intangible 

 

L’immobilitzat intangible recull exclusivament aplicacions informàtiques. Les aplicacions 

informàtiques fan 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 quatre anys. 

 

b) 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. 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 de 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 

% anual 
d’amortització 

Altres instal·lacions 10 10% 

Mobiliari 10 10% 

Equips per a processaments d’ informació 4 25% 

Elements de transport 6,25 16% 

Altre immobilitzat 4-7 25% 

 

Les adquisicions s’amortitzen a partir 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 



32 
FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA 

(N.I.F.: G-61884359) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

resultats de l’exercici de la baixa. 

 

c) Inversions immobiliàries 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

d) Béns integrants del patrimoni cultural 

 

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 

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 

 

Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una 

societat o un actiu que suposi un dret contractual a rebre o bé efectiu o bé un altre actiu financer, o 

a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables. 

 

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, a efectes de la seva valoració, la Fundació classifica els 

seus actius financers a alguna de les tres  categories següents: 

 

 Actius financers a cost amortitzat. 

 Actius financers mantinguts per a negociar. 

 Actius financers a cost. 
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Els únics actius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria ”Actius 

financers a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria d’actius financers és el 

següent: 

 

Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els crèdits per operacions de les 

activitats i per la resta d’operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap 

mercat organitzat. 

 

Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la 

contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. No obstant això, els 

crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin un 

tipus d’interès contractual (així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els dividends a 

cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons especials), 

l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor nominal, sempre que  

l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

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. No obstant això, els 

actius amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es 

continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat. 

 

El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor 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 l’exercici, es deterioren els crèdits, contra resultats, 

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

d’efectiu estimats futurs, que poden ser 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. 

 

h) Passius financers 

 

Es consideren com a tals els instruments financers emesos, incorreguts o assumits, sempre que 

suposin una obligació contractual, directa o indirecta, d’entregar o bé efectiu o bé un altre actiu 

financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment 

desfavorables. 

 

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 
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data del balanç. 

Els únics passius financers que afecten la Fundació són els de la categoria ”Passius financers a 

cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria de passius financers és el següent: 

 

Passius financers inclosos: inclou tant els dèbits per operacions de les activitats com els dèbits per 

operacions no derivades de les activitats. 

 

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

raonable dec la contraprestació rebuda, més els costos de transacció. Els dèbits per operacions de 

les activitats amb venciment a curt termini i sense un tipus d’interès contractual (així com les 

fiances i els desemborsaments exigits per terces sobre participacions) es valoren pel seu valor 

nominal, sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu. 

 

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 resultats. Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no 

superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per 

aquest import.  

 

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 

tributària i les alienes al seu objecte o finalitat específica. 

 

k) Ingressos i despeses 

 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de la seva meritació, 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 

 

Si s’escau, la Fundació dota les corresponents provisions per a passius significatius derivats de fets 

presents o passats que generen obligacions futures i que, a la data de tancament, resulten 
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indeterminats respecte 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 

 

Tenen la consideració de despeses mediambientals els imports meritats de les activitats realitzades 

o que s’hagin de realitzar per a la gestió dels efectes mediambientals de les operacions de la 

Fundació, així com les derivades dels compromisos mediambientals. L’import d’aquestes despeses 

mediambientals es registren al compte de resultats de l’exercici en què es meriten. 

 

 

n) Registre i valoració de les despeses de personal 

 

Les despeses de personal incorregudes per la Fundació es reconeixen en base a la seva meritació. Al 

tancament de l’exercici es doten les provisions oportunes per tal de cobrir la part meritada de les 

pagues extraordinàries del personal, així com qualsevol altres haver, fix o variable, que estigui 

meritat a la data de tancament. No hi ha compromisos per pensions. 

 

o) Subvencions, donacions i llegats 

 

Reconeixement comptable de les subvencions, donacions i llegats: les subvencions, donacions i 

llegats no reintegrables es comptabilitzen inicialment com a ingressos directament imputats al 

patrimoni net i, posteriorment, es traspassen a resultats sobre una base sistemàtica i racional 

d’acord amb els criteris d’imputació  que s’exposen més endavant. Les subvencions, donacions i 

llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius fins que adquireixen la 

condició de no reintegrables (cosa que es produeix quan s’acompleixen les condicions establertes en 

la seva concessió i no hi ha dubtes raonables sobre la seva percepció). 

 

Valoració:  les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari es valoren pel valor raonable de 

l’import concedit i les de caràcter no monetari o en espècie es valoren pel valor raonable del bé 

rebut. El valor raonable considerat és el del moment del reconeixement comptable de la subvenció, 

donació o llegat. 

 

Criteris d’imputació a resultats: els criteris d’imputació a resultats de les subvencions, donacions i 

llegats no reintegrables depenen de la seva finalitat. Així: 

 

 Si les subvencions, donacions o llegats es concedeixen per tal d’assegurar una rendibilitat 

mínima o per tal de compensar dèficits d’explotació: s’imputen a ingressos de l’exercici 

en què es concedeixen, excepte si es destinen a finançar dèficits d’explotació d’exercicis 

futurs, cas en el qual s’imputen com a ingrés d’aquests exercicis futurs. 
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 Si es concedeixen per finançar despeses específiques: s’imputen a ingressos de l’exercici 

en què es meriten les despeses que financen. 

 

 Si es concedeixen per adquirir actius, s’han de distingir els dos supòsits següents: 
 

- Concessió per a l’adquisició d’actius de l’immobilitzat intangible, material i inversions 

immobiliàries: s’imputen a ingressos de cada exercici en proporció a l’amortització  

dotada comptablement per aquests béns, o, si és el cas, a l’exercici en què es produeix la 

seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o baixa en balanç. 

 

- Concessió per a l’adquisició d’existències o d’actius financers:  s’imputen a ingressos de 

l’exercici en què es produeix la seva alienació, correcció valorativa per deteriorament o 

baixa en balanç. 

 

 Si es concedeixen per cancel·lar passius, s’han de distingir també els dos supòsits 

següents: 

- Si s’atorguen en relació amb el finançament d’un actiu específic: la imputació a ingressos 

es fa en funció de l’element d’actiu finançat, seguint els criteris de l’apartat anterior 

(concessió per adquirir actius). 

 

- Si no s’atorguen en relació amb el finançament d’un actiu específic: s’imputen a ingressos 

dels exercicis en què es produeix la cancel·lació del deute. 

 

Les subvencions, donacions i llegats rebuts que siguin de caràcter monetari i sense assignació a una 

finalitat específica, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es produeix el seu reconeixement 

comptable. 

 

p) Transaccions amb parts vinculades 

 

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

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

realitat econòmica de l’operació. 

 

 

5.-   IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

a) Moviments de l’exercici 

 

Els moviments comptabilitzats durant els exercicis actual i anterior a l’immobilitzat intangible, 

tots els quals fan referència a aplicacions informàtiques, han estat els següents: 

 

Concepte 2019 2018 
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Concepte 2019 2018 

VALOR BRUT   

Saldo inicial 14.694,99 14.694,99 

Entrades per noves adquisicions 0,00 0,00 

Sortides i baixes 0,00 0,00 

Saldo final 14.694,99 14.694,99 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA   

Saldo inicial -14.694,99 -14.694,99 

Dotació de l’exercici 0,00 0,00 

Disminucions per sortides i baixes 0,00 0,00 

Saldo final -14.694,99 -14.694,99 

VALOR NET INICIAL    0,00    0,00 

VALOR NET FINAL    0,00    0,00 

 

 

b) Altres 

 

Tots els drets de les inversions en immobilitzat intangible s’exerceixen dins del territori de 

Catalunya. No hi ha compromisos ferms de compra i venda d’immobilitzats intangibles. 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres. Tampoc s’han fet 

correccions valoratives per deteriorament d’elements de l’immobilitzat intangible, ni hi ha 

immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.  

 

No hi ha immobilitzats finançats per subvencions. 

 

L’import brut dels béns de l’immobilitzat intangible que al tancament dels exercicis actual i anterior 

es troben totalment amortitzats és de 14.694,99 i de 14.694,99 euros, respectivament. 

 

 

6.-   IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

a) Moviments de l’exercici 

 

S’exposa tot seguit els moviments que s’han produït al llarg dels exercicis actual i anterior en els 

comptes relacionats amb l’immobilitzat material: 

 

 

EXERCICI ACTUAL 
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Concepte 

Instal·lacions, 
maquinària i 

utillatge 

Mobiliari i 
equips per a 

proces. d’infor. 

Altre 
immobilitzat 

material 

 
 

T O T A L 

VALOR BRUT     

Saldo inicial 16.344,08 213.703,00 30.558,72 260.605,80 

Entrades per noves adquisicions 0,00 810,19 0,00  810,19 

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

Saldo final 16.344,08 214.513,19 30.558,72 261.415,99 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA     

Saldo inicial -13.632,00 -192.827,49 -30.106,68 -236.566,17 

Dotació de l’exercici -1.330,51 -9.339,17 -241,60 -10.911,28 

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

Saldo final -14.962,51 -202.166,66 -30.348,28 -247.477,45 

VALOR NET INICIAL 2.712,08 20.875,51 452,04 24.039,63 

VALOR NET FINAL 1.381,57 12.346,53 210,44 13.938,54 

 
 
 

EXERCICI ANTERIOR 

 
 

Concepte 

Instal·lacions, 
maquinària i 

utillatge 

Mobiliari i 
equips per a 

proces. d’infor. 

Altre 
immobilitzat 

material 

 
 

T O T A L 

VALOR BRUT     

Saldo inicial 16.344,08 207.569,32 30.558,72 254.472,12 

Entrades per noves adquisicions 0,00 6.133,68 0,00 6.133,68 

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

Saldo final 16.344,08 213.703,00 30.558,72 260.605,80 

AMORTITZACIÓ ACUMULADA     

Saldo inicial -12.301,49 -182.911,21 -29.865,08 -225.077,78 

Dotació de l’exercici -1.330,51 -9.916,28 -241,60 -11.488,39 

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

Saldo final -13.632,00 -192.827,49 -30.106,68 -236,566,17 

VALOR NET INICIAL 4.042,59 24.658,11  693,64 29.394,34 

VALOR NET FINAL 2.712,08 20.875,51 452,04 24.039,63 

 

 

Les entrades per adquisicions dels exercicis actual i anterior no inclouen aportacions no 

dineràries. 

 

b) Altres 
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Totes les inversions en immobilitzat material estan situades a Catalunya. 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han capitalitzat despeses financeres. Tampoc s’han fet 

correccions valoratives per deteriorament d’elements de l’immobilitzat material. 

 

La Fundació ha rebut subvencions de capital per finançar compres d’immobilitzat material. El valor 

net comptable de l’immobilitzat finançat per subvencions és de 3.168,44 euros al tancament de 

l’exercici actual i de 7.318,46 euros al tancament de l’exercici anterior. 

   

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

utilitzats en règim d’arrendament financer. 

 

El valor brut dels béns d’immobilitzat material que al tancament de l’exercici es troben totalment 

amortitzats és el següent: 

 

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Altres instal·lacions 3.039,02 3.039,02 

Mobiliari 29.038,94 12.822,85 

Equips per a processaments d’informació 150.956,35 144.572,15 

Elements de transport 28.496,18 28.496,18 

Altre immobilitzat 1.096,18 1.096,18 

T O T A L 212.626,67 190.026,38 

 

 

 

7.-  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: 

 

 

Descripció Exercici actual Exercici anterior 
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Pagaments mínims futurs:   

 Fins a un any 38.253,84 38.253,84 

 Entre un i cinc anys 114.761,43 0,00 

 Més de cinc anys 0,00 0,00 

Quotes satisfetes durant l’exercici 38.253,84 26.055,00 

Quotes rebudes per subarrendament 0,00 0,00 

 

 

8.- ACTIUS FINANCERS  

 

a) Actius financers no corrents 

 

Al tancament de l’exercici actual i anterior fem constar els imports corresponents als saldos 

pendents de cobrar a LL/T de subvencions atorgades: 

 

Atorgant Exercici actual Exercici anterior 

Ajuntament de Castellar 22.916,67 47.916,67 

Universitat Autònoma de Barcelona 0,00 12.659,51 

T O T A L 22.916,67 60.576,18 

 

 

b) Actius financers corrents 

 

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

 

EXERCICI ACTUAL 

Classes 
Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors represen- 
tatius de deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

T O T A L 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 94.014,76 94.014,76 

Actius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actius financers a cost  0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L    0,00    0,00 94.014,76 94.014,76 

 
 

EXERCICI ANTERIOR 

Classes 
Categories 

Instruments de 
patrimoni 

Valors represen- 
tatius de deute 

Crèdits, derivats i 
altres 

T O T A L 

Actius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 152.441,65 152.441,65 

Actius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00    0,00 
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Actius financers a cost  0,00 0,00 0,00    0,00 

T O T A L    0,00    0,00 152.441,65 152.441,65 

 

 

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

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis  93.940,27 140.397,75 

Personal 0,00 0,00 

Altres crèdits amb les Administracions Públiques  317.860,33 276.951,66 

Crèdits a tercers 74,49 12.043,90 

SUBTOTAL 411.875,09 429.393,31 

Comptes amb les Administracions Públiques -317.860,33 -276.951,66 

TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS 94.014,76 152.441,65 

 

 

Els moviments dels exercicis actual i anterior a l’epígraf “Usuaris i deutors per vendes i 

prestacions de serveis” han esta els següents: 

 

Entitat Exercici actual Exercici anterior 

Ajuntament de Badia del Vallès 1.550,00 1.550,00 

Ajuntament de Barberà del Vallès 3.968,66 5.518,66 

Ajuntament de Barcelona 1.550,00 1.550,00 

Ajuntament de Berga 1.550,00 0,00 

Ajuntament de Caldes de Montbuí 0,00 775,00 

Ajuntament de Castellar 0,00 28.263,33 

Ajuntament de Castellví de la Marca 0,00 155,00 

Ajuntament de Cerdanyola 23.891,96 17.464,64 

Ajuntament de Gironella 775,00 775,00 

Ajuntament de Montcada i Reixac 3.968,66 0,00 

Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans 775,00 775,00 

Ajuntament de Ripollet 2.325,00 0,00 

Ajuntament de Rubí 7.937,32 20.767,87 

Ajuntament de Sabadell 10.075,00 24.850,32 

Ajuntament de Sant Quirze 775,00 775,00 

Ajuntament de Sentmenat 775,00 775,00 

Ajuntament de Terrassa 17.237,32 15.400,32 
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Entitat Exercici actual Exercici anterior 

Ajuntament de Viladecans 0,00 1.240,00 

Ajuntament de Viladecavalls 465,00 0,00 

Ajuntament d’Esparraguera 1.550,00 1.550,00 

Ajuntament d’Ullastrell 0,00 310,00 

Departament de Justícia 0,00 1.540,00 

Departament de Treball 0,00 1.357,50 

Fundació Bancària la Caixa 14.500,00 15.000,00 

Fundació UAB 1,35 5,11 

Institut Moianès 310,00 0,00 

Retorn H. Torra -40,00 0,00 

T O T A L 93.940,27 140.397,75 

 

 

“Altres crèdits amb les Administracions Públiques” recull principalment subvencions concedides 

pendents de cobrament. El seu detall és el següent: 

 

Entitat Exercici actual Exercici anterior 

Ajuntament de  Cerdanyola 1.500,00 0,00 

Ajuntament de Barcelona 55.000,00 40.000,00 

Consell Comarcal  0,00 6.000,00 

Departament de Justícia 29.585,33 42.117,32 

Departament de Salut 11.901,60 29.500,00 

Departament de Treball, Afers Socials i Família 107.218,21 54.110,89 

Diputació de Barcelona 4.127,71 6.417,40 

Ajuntament de Castellar 25.000,00 0,00 

Universitat Autònoma de Barcelona 83.527,48 98.806,05 

T O T A L 317.860,33 276.951,66 

 

Durant els exercicis actual i anterior no s’han produït correccions valoratives per deteriorament, ni 

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. 

 

 

9.-  FONS PROPIS 
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a) Moviments de l’exercici  

 

Els moviments de l’exercici en els diversos epígrafs dels fons propis es presenten a l’“Estat de canvis 

en el patrimoni net”, juntament amb la resta de components del patrimoni net. 

 

Durant l’exercici actual el moviment dels fons propis ha estat només per la distribució del resultat 

de l’exercici anterior per un import de 1.956,49 euros a l’epígraf “Romanent”. 

 

b) Fons dotacionals 

  

Els fons dotacionals provenen, pel que fa a 3.005,06 euros de la dotació fundacional, pel que fa a 

55.321,12 euros d’excedents d’exercicis anteriors afectats als fons dotacionals i pel que fa a 

34.057,40 euros del fons dotacional de la “Fundació Sabadell Solidari”, absorbida l’any 2010 per la 

Fundació. 

 

 

10.-  SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

Les subvencions de capital rebudes i les seves imputacions a resultats dels exercicis actual i anterior 

són les següents: 

 

EXERCICI ACTUAL 

Concepte 
Saldo 
inicial 

Altes 
Traspàs a 
ingressos 

Baixes 
Saldo 
final 

Subvencions de capital 7.318,46 0,00 -4.150,02 0,00 3.168,44 

T O T A L 7.318,46 0,00 -4.150,02 0,00 3.168,44 

 

 

EXERCICI ANTERIOR 

Concepte 
Saldo 
inicial 

Altes 
Traspàs a 
ingressos 

Baixes 
Saldo 
final 

Subvencions de capital 11.694,14 0,00 -4.375,68 0,00 7.318,46 

T O T A L 11.694,14    0,00 -4.375,68    0,00 7.318,46 

 

 

Altres subvencions, donacions i llegats rebuts i les seves imputacions a resultats dels exercicis actual 

i anterior són les següents: 

 

EXERCICI ACTUAL 

Concepte 
Saldo 
Inicial 

Altes 
Traspàs a 
ingressos 

Baixes 
Saldo 
final 
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Altres subv. ,donacions i llegats 34.577,39 0,00 34.577,39 0,00 0,00 

T O T A L 34.577,39    0,00 34.577,39 0,00 0,00 

 

 

EXERCICI ANTERIOR 

Concepte 
Saldo 
Inicial 

Altes 
Traspàs a 
ingressos 

Baixes 
Saldo 
final 

Altres subv. ,donacions i llegats 44.517,43 70.437,59 80.377,63 0,00 34.577,39 

T O T A L 44.517,43 70.437,59 80.377,63    0,00 34.577,39 

 

 

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

 

 

11.- PROVISIONS A CURT TERMINI 

 

En funció de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat per al 2012, on es va 

autoritzar al Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció retributiva, i a les seves pròrrogues 

posteriors, el personal de la Fundació va deixar de cobrar una de les pagues extres dels exercicis 

2012, 2013 i 2014. 

 

La Fundació, durant l’exercici 2015, va dotar una provisió, per import de 13.345,99 euros pel 

pagament de la paga extraordinària de l’exercici 2012 que el Parlament de Catalunya, en sessió de 

20 de gener de 2016, va aprovar. D’aquest import, durant l’exercici 2017, restava un saldo pendent 

de 3.669,59 euros, que la Fundació va cancel·lar durant l’exercici 2018.  

 

El dia 11 de desembre de 2018, a la mesa General de Negociació dels Empleats Públics de 

l’Administració de la Generalitat, es va ratificar un acord sobre el retorn de les pagues 

extraordinàries corresponents als exercicis 2013 i 2014 amb la previsió de pagament durant els anys 

2019, 2020, 2021 i 2022. 

 

Per aquest motiu, durant l’exercici 2018 la Fundació va dotar una provisió per un import total de 

20.937,45 euros, dels quals 8.374,98 euros a curt termini corresponents al 40% del retorn de la paga 

extraordinària de l’exercici 2013, que tindria lloc durant l’exercici 2019, i 12.562,47 euros a llarg 

termini per al 60% restant a retornar durant l’exercici 2020. Durant l’any 2019 només s’ha realitzat 

el pagament 6.429,64 euros en concepte de devolució de pagues extres i els 12.562,47 euros a llarg 

termini s’han reclassificat a curt termini. 

 

A l’exercici 2018 es va dotar una altra provisió per un import total de 17.576,60 euros corresponents 

a despeses addicionals previstes vinculades al projecte de Refugi, de les quals 5.000,00 euros eren a 

curt termini i 12.576,60 euros a llarg termini. Durant l’any 2019, s’ha procedit al traspàs dels 
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12.576,60 euros a curt termini, s’ha produït unes despeses a càrrec de la provisió per import de 

1.980,00, i s’han retrocedit com a excés de provisió 11.096,60 euros. 

 

Addicionalment, s’ha retrocedit com a excés de provisió els 4.370,00 euros per les despeses 

vinculades a la recaptació obtinguda en els UAB Games de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

 

 

Concepte Import total Provisions a C/T Provisions a LL/T 

Pagues extres 2013 14.507,81 14.507,81 0,00 

Projecte de Refugi 4.500,00 4.500,00 0,00 

T O T A L 19.007,81 19.007,81    0,00 

 

 

12.- PASSIUS FINANCERS 

 

a) Passius financers no corrents 

 

Es detalla tot seguit la distribució per categories i classes dels passius financers no corrents: 

 

 

EXERCICI ACTUAL 

Classes 
Categories 

Deutes amb 
entit. de crèdit 

Obligac. i altres 
valors negoc. 

Derivats  
i altres 

T O T A L 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00  299.958,70 299.958,70 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00  0,00 0,00 

T O T A L    0,00    0,00 299.958,70 299.958,70 

 

EXERCICI ANTERIOR 

Classes 
Categories 

Deutes amb 
entit. de crèdit 

Obligac. i altres 
valors negoc. 

Derivats  
i altres 

T O T A L 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00  199.918,22 199.918,22 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00  0,00 0,00 

T O T A L    0,00    0,00 199.918,22 199.918,22 

 

 

Aquests imports fan referència a deutes a llarg termini transformables en subvencions. Es tracta 

de subvencions concedides per organismes públics nacionals condicionades a la justificació de la 

despesa correlacionada. En el moment de la seva justificació, aquests imports es traspassaran a 

l’epígraf “Subvencions oficials a l’activitat”. El saldo d’aquest compte fa referència a imports 

pendents de justificar als organismes següents: 
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Entitat atorgant Finalitat Exercici actual Exercici anterior 

Ajuntament Barcelona 
Educació per al desenvolupament a la 
Universitat 2018-2019 

0,00 24.470,07 

Ajuntament Barcelona 
Educació per al desenvolupament a la 
Universitat 2019-2020 

30.875,41 0,00 

Ajuntament Barcelona 
Educació per al desenvolupament a la 
Universitat 2020-2021 

55.000,00 0,00 

Ajuntament Barcelona 
Enfortiment de la universitat en pro dels 
drets de les persones refugiades i migrants 

20.968,75 19.149,71 

Ajuntament de Castellar 
Programa d’Acollida de persones refugiades 
a la UAB 

47.916,68 72.916,67 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Programa Croma. Plurianual 2019-2020 16.399,10 0,00 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
PIUNE plurianual 2019-2020, Servei 
d’atenció a la discapacitat 

10.000,00 0,00 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Conveni Voluntariat plurianual 2019-2020 22.985,37 0,00 

Obra Social “la Caixa” Acollida 17.570,22 0,00 

Obra Social “la Caixa”- Acollida Justícia Menors 3.880,23 
0,00 

Ajuntament de Terrassa Croma curs 2019-2020 5.649,36 0,00 

Ajuntament de Montcada i Reixac Croma curs 2019-2020 2.244,02 
0,00 

Ajuntament de Rubí Croma curs 2019-2020 6.311,68 
0,00 

Ajuntament de Barberà del Vallès Croma curs 2019-2020 2.229,16 0,00 

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès Croma curs 2019-2020 5.598,53 0,00 

Servei Públic d'Ocupació de Catalunya Contractació de personal en pràctiques 0,00 22.634,26 

Universitat Autònoma de Barcelona Fons de solidaritat 2018 0,00 14.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Fons de solidaritat 2019 12.000,00 0,00 

Universitat Autònoma de Barcelona 
PIUNE 2018, Servei d’atenció a la 
discapacitat 

0,00 10.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona PIUNE 2019, Servei d’atenció a la 
discapacitat 

10.000,00 0,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Programa Ítaca 2019 10.000,00 0,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Projecte “Dones per Àfrica” 4.645,68 4.088,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Projectes UNIX – LET’S GO 12.659,51 32.659,51 

Universitat Autònoma de Barcelona Diferència matrícules 3.025,00 0,00 

T O T A L 299.958,70 199.918,22 

 

 

b) Passius financers corrents 

 

Es detalla tot seguit la distribució per categories i classes dels passius financers corrents: 
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EXERCICI ACTUAL 

Classes 
Categories 

Deutes amb 
entit. de crèdit 

Obligac. i altres 
valors negoc. 

Derivats  
i altres 

T O T A L 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 131.649,29 131.649,29 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L    0,00    0,00 131.649,29 131.649,29 

 
 

EXERCICI ANTERIOR 

Classes 
Categories 

Deutes amb 
entit. de crèdit 

Obligac. i altres 
valors negoc. 

Derivats  
i altres 

T O T A L 

Passius financers a cost amortitzat 0,00 0,00 137.159,40 137.159,40 

Passius financers mantinguts per a negociar 0,00 0,00 0,00 0,00 

T O T A L    0,00    0,00 137.159,40 137.159,40 

 

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

 

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Proveïdors d’immobilitzat 0,00 0,00 

Creditors diversos 131.649,29 137.159,40 

Personal 0,00 0,00 

Altres deutes amb les Administracions Públiques 30.241,81 32.067,89 

SUBTOTAL 161.891,10 169.227,29 

Saldos amb les Administracions Públiques -30.241,81 -32.067,89 

TOTAL INSTRUMENTS FINANCERS 131.649,29 137.159,40 

 
 
“Creditors diversos” es desglossa de la manera següent: 

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Creditors per  serveis  rebuts 15.503,98 21.493,40 

Beneficiaris  116.145,31 115.666,00 

T O T A L 131.649,29 137.159,40 

 
 
El saldo de “Beneficiaris” fa referència a ajuts concedits que ja estan aprovats i que es troben 

pendents de liquidar. 

 

“Altres deutes amb Administracions Públiques” es desglossa de la manera següent: 
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Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Hisenda Pública creditora per IRPF 16.623,77 18.302,72 

Hisenda Pública creditora per IVA 0,00 472,50 

Organismes de la Seguretat Social creditors 13.618,04 13.292,67 

T O T A L 30.241,81 32.067,89 

 

 

 

13.-  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. 

 

El detall de les activitats desenvolupades durant l’exercici considerades exemptes, amb menció de 

l’article de la Llei 49/2002 que empara l’exempció, és el següent: 

 

 Promoure el voluntariat mitjançant la realització de cursos de contingut social, els rendiments  

dels quals resulten exempts en virtut de l’article 7.8 de la Llei 49/2002. 

 

 Promoure programes adreçats a persones en risc d’exclusió o dificultat social, i en situació de 

reinserció social, els rendiments dels quals resulten exempts en virtut de l’article 7.1 c) i 7.1 k) 

de la Llei 49/2002. 

 

 Promoure programes adreçats a persones amb discapacitats, els rendiments dels quals resulten 

exempts en virtut de l’article 7.1 d) de la Llei 49/2002. 

 

 Realització de programes de cooperació per al desenvolupament, els rendiments dels quals 

resulten exempts en virtut de l’article 7.1 m) de la Llei 49/2002. 
 

 Organització de congressos i exposicions, els rendiments dels quals resulten exempts en virtut 

de l’article 7.8 de  la Llei 49/2002. 
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 Programes que desenvolupen activitats complementaries a serveis d’hospitalització com per 

exemple, coordinació de voluntariat a diversos centres sanitaris, ..., els rendiments dels quals 

resulten exempts en virtut de l’article 7.2 de la Llei 49/2002. 

 

 Subvencions, que resulten exemptes en virtut de l’article 6.1 c) de la Llei 49/2002. 

 

 Donatius, que resulten exempts en virtut de l’article 6.1 de la Llei 49/2002. 

 

Aquestes activitats estan compreses a l’article 3 dels estatuts de la Fundació on es defineixen les 

finalitats fundacionals. 

 

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 1.180.121,70 0,00 1.209.554,45 0,00 

Ajuts concedits -146.530,41 0,00 -105.810,59 0,00 

Despeses de personal -699.606,85 0,00 -711.625,64 0,00 

Altres despeses d’explotació -336.321,34 0,00 -371.958,12 0,00 

Amortització de l’immobilitzat -10.911,28 0,00 -11.488,39 0,00 

Subvencions i donacions traspassats al 
resultat 

4.150,02 0,00 4.375,68 0,00 

Resultats per alineacions de l’immobilitzat i 
altres 

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

Altres resultats 12.011,70 0,00 -11.118,46 0,00 

Ingressos financers 17,08 0,00 27,56 0,00 

Despeses financeres -93,13 0,00 0,00 0,00 

RESULTAT DE L’EXERCICI 2.837,49    0,00 1.956,49    0,00 

 

 

Totes les inversions realitzades durant els exercicis actual i anterior corresponen a activitats 

exemptes. 

 

c) Conciliació del resultat comptable i fiscal 
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La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de 

Societats és la següent: 

 

Partida Import 

Resultat comptable abans d’impostos 2.837,49 

Rendes exemptes -2.837,49 

Resultat no exempt ajustat (base imposable) 0,00 

Quota al 10% 0,00 

Retencions i pagaments a compte 0,00 

Impost sobre Societats a retornar 0,00 

 

d) Altres 

 

A la data de tancament de l’exercici actual, la Fundació té oberts a inspecció per les autoritats fiscals 

els exercicis 2015 a 2019 pel que fa a l’Impost sobre Societats i els exercicis 2016 a 2019 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. 

 

 

14.- INGRESSOS I DESPESES 

 

a) Subvencions oficials a les activitats 

 

El detall de l’ingrés dels exercicis actual i anterior per subvencions és el següent:   

 

EXERCICI ACTUAL 

Entitat atorgant Finalitat Import 

Ajuntament de Barcelona Refugiats 2018-2019 19.149,71 

Ajuntament de Barcelona Refugiats 2019-2020 8.567,81 

Ajuntament de Barcelona 
Impulsant l’educació per al desenvolupament  en 
l’actual context universitari 2018-2019 

24.470,07 

Ajuntament de Barcelona 
Impulsant l’educació per al desenvolupament  en 
l’actual context universitari 2019-2020 

12.124,59 

Ajuntament de Castellar 
Programa d’acollida de persones sol·licitants de 
protecció 2019 

25.000,00 

Ajuntament de Cerdanyola 
Programa d’estudiants de suport  a estudiants 
universitaris amb discapacitat, PIUNE 2019 

1.500,00 

Consell Comarcal  Programa Croma 2019 6.000,00 

Departament de Justícia Voluntariat univers. en l'àmbit de justícia adults 2019 29.585,33 

Departament de Salut Programa de prevenció en salut 2019 30.007,99 
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EXERCICI ACTUAL 

Entitat atorgant Finalitat Import 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018-
2019 

22.634,25 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa d’acollida de persones en cerca de refugi 
2019 

5.481,47 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa pilot que faci possible reprendre els 
estudis universitaris a Catalunya a persones 
refugiades ubicades al Líban 2018 

-10,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa pilot que faci possible reprendre els 
estudis universitaris a Catalunya a persones 
refugiades ubicades al Líban 2019 

34.482,84 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Voluntariat Universitari i foment de la participació a 
la UAB per cohesió i inclusió social anualitat 2019 

25.479,29 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies Servei d'Atenció a la Discapacitat, PIUNE 2019 10.000,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa d’integració social per persones 
immigrades 2019 

16.330,73 

Diputació de Barcelona Programa “Croma 2019” 8.255,42 

Obra Social “la Caixa” Programa Incorpora 2019 40.000,00 

Obra Social “la Caixa” Justícia Menors 2019-2020 5.119,77 

Obra Social “la Caixa” Refugi 2019-2020 2.429,78 

UAB-Consell Social Beques impuls 2019-2020 8.401,00 

UAB-Consell Social Programa UNIX LET S'GO 2019 20.000,00 

Egarsat Reducció riscos laborals 345,28 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Programa de cooperació per al desenvolupament 
2018 

14.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Servei d'Atenció a la Discapacitat, PIUNE 2018 10.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Servei d'Atenció a la Discapacitat, PIUNE 2019 99.600,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Conveni Unidiscat (subvenció AGAUR) 2019 25.774,21 

Universitat Autònoma de Barcelona Campus ITACA 2019 154.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Màster ajut refugi 2019 1.980,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Subvenció general 2019 192.964,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Local 2019 21.234,48 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Programa de cooperació per al desenvolupament 
2019 

68.140,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Dones per Àfrica 18-19 4.088,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Dones per Àfrica 19-20 4.567,29 

T O T A L 951.703,31 

 

 

 

EXERCICI ANTERIOR 

Entitat atorgant Finalitat Import 
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EXERCICI ANTERIOR 

Entitat atorgant Finalitat Import 

Ajuntament de Barcelona Refugiats 2017-2018 20.705,66 

Ajuntament de Barcelona Refugiats 2018-2019 10.848,91 

Ajuntament de Barcelona 
Impulsant l’educació per al desenvolupament  en 
l’actual context universitari 2017-2018 

26.028,76 

Ajuntament de Barcelona 
Impulsant l’educació per al desenvolupament  en 
l’actual context universitari 2018-2019 

15.529,93 

Ajuntament de Barcelona Voluntariat 2018 3.500,00 

Ajuntament de Castellar 
Programa d’acollida de persones sol·licitants de 
protecció 2018 

3.263,33 

Ajuntament de Cerdanyola 
Programa d’estudiants de suport  a estudiants 
universitaris amb discapacitat 2018 

1.500,00 

Ajuntament de Sabadell Mentoria 2017-2018 12.322,55 

Consell Comarcal  Programa Croma 2018 6.000,00 

Departament de Justícia Voluntariat univers. en l'àmbit de justícia adults 2018 29.513,70 

Departament de Justícia 
Ajustos Voluntariat univers. en l’àmbit de justícia 
adults 2016 

-26,23 

Departament de Salut Programa de prevenció en salut 2018 29.500,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Activitats de les associacions juvenils i entitats que 
ofereixen serveis a la joventut 

1.250,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018-
2019 

13.107,99 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies Enfortiment 2018 4.000,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa d’acollida de persones en cerca de refugi 
2018 

2.190,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa pilot que faci possible reprendre els 
estudis universitaris a Catalunya a persones 
refugiades ubicades al Líban 

14.793,52 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Programa d’integració social per persones 
immigrades 2018 

20.151,54 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies Servei d'Atenció a la Discapacitat, PIUNE 2017 10.000,00 

Departament de treball, Afers Socials i Famílies 
Voluntariat Universitari i foment de la participació a 
la UAB per cohesió i inclusió social anualitat 2018 

24.171,16 

Diputació de Barcelona  Programa “Unix 2018” 2.427,00 

Diputació de Barcelona Programa “Croma 2018” 7.980,79 

Fundació Bancària La Caixa Programa Incorpora 2018 40.000,00 

Fundació Bancària La Caixa Programa Croma 2017-2018 24.998,80 

UAB-Consell Social Beques impuls 2018-2019 14.983,00 

UAB-Consell Social Programa UNIX LETS'GO 2018 20.000,00 

Egarsat Reducció riscos laborals 403,44 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Programa de cooperació per al desenvolupament 
2017 

23.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Programa de cooperació per al desenvolupament 
2018 

66.140,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Servei d'Atenció a la Discapacitat, PIUNE 2017 20.000,00 
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EXERCICI ANTERIOR 

Entitat atorgant Finalitat Import 

Universitat Autònoma de Barcelona Servei d'Atenció a la Discapacitat, PIUNE 2018 89.600,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Conveni Unidiscat (subvenció AGAUR) 2018 33.851,56 

Universitat Autònoma de Barcelona ITACA 2018 164.000,00 

Universitat Autònoma de Barcelona Subvenció general 2018 192.964,00 

Universitat Autònoma de Barcelona UAB Games 2018 4.371,64 

Universitat Autònoma de Barcelona Dones per Àfrica 17-18 3.992,12 

Universitat Autònoma de Barcelona Dones per Àfrica 18-19 4.032,85 

T O T A L 961.096,02 

 

 

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

 

Durant els exercicis actual i anterior no hi ha hagut despeses derivades del funcionament dels 

òrgans de govern de la Fundació. 

 

c) Ajuts concedits i altres despeses 

 

Les despeses en ajuts monetaris a entitats i individuals, i en manutenció i diners de butxaca 

produïdes en compliment de les activitats fundacionals corresponen bàsicament als següents 

programes: 

 

 Programes de cooperació internacional. 

 Programes de sensibilització i ajuda solidària. 

 Beques Impuls. 

 Despeses de desplaçaments i manutenció de voluntaris i becaris. 

 

El detall dels ajuts concedits durant els exercicis actual i anterior és el següent: 

 



54 
FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDARIA 

(N.I.F.: G-61884359) 

  Memòria abreujada corresponent a l’exercici anual acabat al 31 de desembre de 2019 

_______________________________________________________________________________________ 

  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

d) Despeses de personal 

 

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

          

 

Partides Exercici actual Exercici anterior 

Sous i salaris 545.090,75 557.711,29 

Indemnitzacions 4.373,42 3.966,86 

Seguretat Social a càrrec de l’empresa 150.142,68 149.947,49 

T O T A L 699.606,85 711.625,64 

 

 

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

 

No hi ha cap partida inclosa en aquest epígraf del compte de resultats. 

 

f) Altres resultats 

 

Partides Exercici actual Exercici anterior 

Retrocessió provisió UAB GAMES -4.370,00 0,00 

Ajuts Fons solidaritat Convocatòria XXXVI 60.000,00 60.000,00 

Renúncia FSXXXV-03 Projecte ESDU -100,53 0,00 

Convocatòria estudiants 2018-2019 0,00 10.000,00 

Convocatòria estudiants 2019-2020 10.000,00 0,00 

Premi TFG 1.176,48 0,00 

Beques impuls 2018 0,00 14.983,00 

Beques impuls 2019 8.401,00 0,00 

Beques refugi 12.020,10  

Premi Extraordinari I. Aguilar 0,00 500,00 

Premi Extraordinari F.P. Talledo 450,00 0,00 

Renúncia Premi Extraordinari I. Aguilar 0,00 -35,37 

Renúncia Premi Extraordinari EPD. F. Talledo -450,00 0,00 

Donatiu a la fundació Servei solidari (Vendes de llibres) 0,00 138,89 

Despeses de manutenció i desplaçaments de becaris i 
voluntaris 

59.403,36 20.224,07 

T O T A L 146.530,41 105.810,59 
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El desglossament de la partida “d’Altres resultats” és el següent: 

 

 

Partides Exercici actual Exercici anterior 

Indemnització sinistre i excés de provisió 0,00 -20.937,45 

Retrocessions o renuncies d’ajuts 5.028,52 9.790,07 

Retrocessió excés convocatòria FSXXXVI 4.970,10 28,92 

Abonament excés facturació SS any 2018 2.146,82 0,00 

Despeses diferència SS 2016 -133,74 0,00 

T O T A L 12.011,70 -11.118,46 

 

 

g) Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 

No hi ha hagut ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions. 

 

h) Transaccions amb entitats del grup i associades 

 

El detall de les operacions dels exercicis actuals i anterior amb entitats vinculades és el següent: 

 

Entitat Tipus Operació Exercici actual Exercici anterior 

Universitat Autònoma de Barcelona 
Serveis rebuts 63.581,80 73.344,53 

Subvencions rebudes 628.899,00 641.310,85 

Fundació Universitat Autònoma de 
Barcelona 

Serveis rebuts 62.026,95 60.035,38 

Interessos pagats 66,38 0,00 

Interessos cobrats 17,08 27,56 

Donacions rebudes 62.026,95 60.035,38 

Altres ingressos 2.146,82 0,00 

Vila Universitària, S.A Arrendaments pagats 49.568,39 32.557,88 

 

 

i) Transaccions en moneda estrangera 

 

La Fundació no ha realitzat transaccions en moneda diferent a l’euro. 

 

 

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

 

a) Béns i drets que formen part dels fons dotacionals 
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Els fons dotacionals han estat aportats majoritàriament en efectiu monetari i no és possible indicar-

ne la seva localització concreta a les diverses partides de l’actiu.  

 

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 5/2001 de la 

Generalitat de Catalunya, de 2 de maig, 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 actual Exercici anterior 

Determinació de la base del càlcul:   

- Total ingressos de l’exercici 1.196.434,24 1.223.776,68 

- Menys: ingressos extraordinaris per alienació de béns i drets de la 
dotació que mantenen el caràcter de dotació 

0,00 0,00 

- Menys: despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos -76.650,71 -82.168,67 

Base de càlcul 1.119.783,53 1.141.608,01 

   

Despeses de l’exercici en compliment de les finalitats fundacionals -1.116.946,04 -1.139.651,52 

Inversions immobilitzat  -810,19 -6.133,68 

Total aplicacions de l’exercici -1.117.756,23 -1.145.785,20 

% aplicat a finalitats fundacionals 99,82 100 

   

Ingressos pendents d’aplicar a finalitats fundacionals 2.027,30 0,00 

 

 

S’han considerat despeses necessàries per a l’obtenció d’ingressos aquelles que per la seva 

naturalesa no es poden considerar directament aplicables a la finalitat fundacional. 

 

Es mostra tot seguit el quadre històric del destí dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals: 

 

Any 

Proposat Imports aplicats a cada exercici Import 
pendent 
d’aplicar % Import 2014 2015 2016 2017 2018 

2015 100% 978.587,50 0,00 978.587,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 100% 1.051.326,49 0,00 0,00 1.051.326,49 0,00 0,00 0,00 

2017 100% 1.143.316,46 0,00 0,00 0,00 1.143.316,46 0,00 0,00 

2018 100% 1.141.608,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1.141.608,01 0,00 
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2019 99,82 1.119.783,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.783,53 2.027,30 

 

 

Un cop aplicat més del 70% dels ingressos i rendes a les finalitats fundacionals, en base a la Llei 

5/2001 de la Generalitat de Catalunya, de 2 de maig, i a l’article 3.2 del Reglament per l’aplicació del 

règim fiscal de les entitats sense afany de lucre, es proposa aplicar a romanent l’excedent de 

l’exercici actual, de 2.837,49 euros, 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 35 dels estatuts de la Fundació, en cas de dissolució o qualsevol altra forma 

d’extinció de la Fundació, és voluntat de l’Entitat fundadora que el patrimoni que la Fundació 

posseeixi en aquell moment, reverteixi a una Entitat Pública sense ànim de lucre i de conformitat 

amb el que preveu l’article 9.2 de la Llei de Fundacions Privades. 

 

 

16.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

Fins a la data de formulació dels comptes anuals de l’exercici actual, 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 preveu afectacions 

pressupostàries significatives. Les subvencions previstes per a l’exercici 2020 ja estan atorgades i 

l’administració s’ha compromès a mantenir els imports acordats i flexibilitzar els processos de 

justificació de les mateixes. 

 

 

17.- ALTRA INFORMACIÓ 

 

a) Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors. Disposició addicional tercera. 

«Deure d’informació» de la Llei estatal 15/2010 de 5 de juliol 

 

La informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors i creditors en operacions comercials 
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és la següent: 

 

Concepte Exercici actual Exercici anterior 

Període mitjà de pagament a proveïdors (dies) 21,35 55,69 

 

 

b) Nombre mitjà de persones ocupades 

 

El nombre mitjà de persones ocupades en el decurs de l’exercici, distribuït per categories i sexes, ha 

estat el següent: 
 
 
 
 
 
 

EXERCICI ACTUAL 

Categoria Homes Dones 

Gerència 1,00 0,00 

Administració  2,00 17,33 

Altre personal  4,09 11,75 

T O T A L    7,09   29,08 

 

 

EXERCICI ANTERIOR 

Categoria Homes Dones 

Gerència 1,00 0,00 

Administració  2,58 15,75 

Altre personal  4,75 15,00 

T O T A L    8,33   30,75 

 

 

c) Remuneracions, compensacions de despeses i acompte dels Patrons i de l’Alta Direcció 

 

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

exercicis actual i anterior no hi ha acomptes concedits a membres del Patronat. 

 

Les remuneracions als membres de l’alta Direcció durant els exercicis actual i anterior han estat de 

48.830,48 euros i de 47.367,84 euros, respectivament.  
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d) Canvis dels components de l’Òrgan de govern 

 

A l’exercici actual s’han produït els següents canvis en la composició del Patronat de la Fundació. 

 

Altes: 

- Albert Branchadell Gallo 

- Ángel Puyol González 

- Digna María Couso Lagarón 

- Glòria Estapè Dubreuil 

Baixes: 

- Elvira Vila Caelles 

 

e) Operacions autoritzades pel Protectorat durant l’exercici 

 

No hi ha operacions específiques autoritzades pel Protectorat. 

 

f) Operacions amb garantia 

 

No hi ha operacions amb garantia. 

 

g) Presa de decisions 

 

Segons indica els seus estatus, la UAB nomena a la majoria dels patrons de la Fundació. La UAB 

d’acord amb l’establert amb la llei de finances de la Generalitat de Catalunya, ha de transmetre els 

seus comptes anuals a la Intervenció General i a la Sindicatura de Comptes, i a la seva vegada, els 

publica en el seu portal de transparència d’acord amb el que estableix la Llei 19/2014, del 29 de 

desembre, de transparència. 

 

h) Consideració de mitjà propi 

 

D’acord amb l’establert en l’article 4 dels estatuts, la fundació té consideració de mitjà propi i servei 

tècnic de la UAB d’acord amb el règim que preveia el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector públic, vigent fins el 9 

de març de 2018. 

 

Atenent les modificacions introduïdes per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (transposició de les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014), a data actual s’està avaluant el compliment efectiu dels nous 

requeriments i requisits per poder ostentar la condició de mitjà propi de la UAB. 

 

En funció de les conclusions obtingudes, el patronat procedirà a modificar els estatuts de la 

Fundació, així com, si fos el cas, establir les fórmules de col·laboració amb la UAB que s’adeqüin al 
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nou marc legal. 

 

i) Honoraris d’auditoria 

 

Els honoraris per l’auditoria dels comptes anuals de la Fundació corresponents a l’exercici actual son 

de 3.600,00 euros (3.600,00 euros l’exercici anterior). Durant l’exercici actual s’han meritat 

honoraris a favor dels auditors relacionats amb verificacions de comptes justificatius de subvencions 

per import 1.548,80 euros (0,00 euros l’exercici anterior). 

 

 

18.- INFORMACIÓ SEGMENTADA 

 

a) Ingressos i despeses per tipus d’activitat 

 

El detall dels ingressos i despeses per projectes de l’exercici actual és la següent: 

 

FUNCIONAMENT 

GENERAL
PIUNE COOPERACIÓ SOCIOEDUCATIU

PROGRAMES 

SOCIALS I 

VOLUNTARIAT

TOTAL

TOTAL INGRESSOS 286.279,36 207.339,98 287.478,95 310.570,07 104.765,88 1.196.434,24

TOTAL DESPESES 321.422,24 187.322,70 246.390,63 316.225,78 122.235,40 1.193.596,75
TOTAL RESULTAT -35.142,88 20.017,28 41.088,32 -5.655,71 -17.469,52 2.837,49

FUNCIONAMENT 

GENERAL
PIUNE COOPERACIÓ SOCIOEDUCATIU

PROGRAMES 

SOCIALS I 

VOLUNTARIAT

TOTAL

Ingressos propis 0,00 370,00 608,00 105.983,92 6.965,00 113.926,92

Subvencions 222.088,51 202.819,96 224.471,56 204.586,15 97.737,13 951.703,31

Subvencions de capital 0,00 4.150,02 0,00 0,00 0,00 4.150,02

Donacions 62.026,95 0,00 52.400,77 0,00 63,75 114.491,47

Ingressos financers 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 17,08

Ingressos excepcionals 2.146,82 0,00 9.998,62 0,00 0,00 12.145,44
TOTAL INGRESSOS 286.279,36 207.339,98 287.478,95 310.570,07 104.765,88 1.196.434,24

FUNCIONAMENT 

GENERAL
PIUNE COOPERACIÓ SOCIOEDUCATIU

PROGRAMES 

SOCIALS I 

VOLUNTARIAT

TOTAL

Despeses de funcionament 134.581,45 50.557,72 170.848,36 123.802,76 14.199,61 493.989,90

Arrendaments i cànons 24.077,31 15.301,56 10.189,52 0,00 0,00 49.568,39

Reparacions i conservació 114,39 690,43 0,00 0,00 0,00 804,82

Serveis de professionals independents 76.042,60 16.643,87 3.668,11 38.227,17 3.750,09 138.331,84

Transports 449,78 0,00 0,00 0,00 0,00 449,78

Primes d'assegurances 1.715,37 535,59 0,00 743,34 1.531,84 4.526,14

Serveis bancaris i similars 482,08 0,00 47,00 0,00 0,00 529,08

Publicitat, propaganda i relacions públiques 185,43 623,14 617,11 1.413,09 1.485,98 4.324,75

Subministraments 3.282,85 997,88 0,00 0,00 0,00 4.280,73

Altres materials i serveis 21.168,46 2.964,38 21.175,58 82.911,54 5.020,95 133.240,91

Altres tributs 98,30 166,60 0,00 0,00 0,00 264,90

Ajuts individuals 0,00 8.401,00 18.726,05 0,00 0,00 27.127,05

Ajuts a entitats 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

Prestacions de col·laboració 0,00 60,00 56.424,99 507,62 2.410,75 59.403,36

Altres despeses financeres 93,13 0,00 0,00 0,00 0,00 93,13

Despeses excepcionals 133,74 0,00 0,00 0,00 0,00 133,74

Amortització de l'immobilitzat material 6.738,01 4.173,27 0,00 0,00 0,00 10.911,28

Despeses de personal 186.840,79 136.764,98 75.542,27 192.423,02 108.035,79 699.606,85

Sous i salaris 146.230,53 107.415,39 57.629,87 153.647,78 84.540,60 549.464,17

Seguretat Social 40.610,26 29.349,59 17.912,40 38.775,24 23.495,19 150.142,68

TOTAL DESPESES 321.422,24 187.322,70 246.390,63 316.225,78 122.235,40 1.193.596,75
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b) Xifra de negocis per mercat geogràfic 

 

No aplicable a la Fundació. 

 

 

 

 

Comptes anuals composats de 61 fulls, que es formulen i s’aproven a Cerdanyola del Vallès, a 18 de 

maig de 2020. 
 
 
 

 

 

                  ________________________     __________________________ 
                 Maria Rosa Català Fernández                 Carlos Sánchez Lancis 
                             (La Secretària)                                         (El President) 
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