VILA UNIVERSITARIA S.L.

Memoria 2017

7

VILA UNIVERSITARIA, S.L.
Memoria de l'exercici 2017

1.

Activitat de !'empresa

VILA UNIVERSITARIA, S. L., es va constituir com a societat davant de No tari a Ba rcelona, el 8 de gener de 1991.
La Junta O rdinaria d'Accionis tes celebrada el 29 d e juny de 2007 va decidir la h·ansformació de la societa t
anónima en societat de responsabilitat li mitada. Aq ues t aco rd de la Junta es va elevar a púb li c mitjan¡;:a nt
Escrip tura Pública.
Amb data 13 de novembre de 2008 s' inscrigué en el Regis tre Mercanti l la fu sió per absorció en tre les entita ts
Vila Urtiversitaria, S.L. (socie tat absorbent) , Pla¡;:a Cív ica, S.L. i Hotel Ca mpus, S.L. (societats a bsorbid es)
amb efectes co m ptables 1'1 de gener de 2008.
L'objecte principal de la Societa t és la promoció, consh·ucció i explotació d'a!Iotjamen ts residencials, zones
comercials i loca ls de negocis així com de zones i edificis co mercials i de serveis en el Ca mpus de la
Un iversi tat Au tónom a de Barcelona. El se u domicili social es a I'Edifici Universita t Autónoma a Bellaterra,
Cerdanyola d el Vallés, amb CIF B-59589143.
Igua lment, la societat també té per objecte l'explotació de !'Hotel, amb les seves ins tal ·lacions
complementaries, ubicat al camp us de la Universitat Autónom a de Barcelona, així com també la
planificació, el disseny, l'organització i gestió d'activ itats destinad es a impartir ensenyaments de fonn ació
professional, reglada o no, en l'ambit de l'Hoteleria i del Turisme.
Es podran rea litzar tates les operacions pre paratóries, auxili ars o complementaries qu e convinguin per
ajudar a la consecució de l'objecte. Aquestes ac ti vitats les podra fer la societat directa o indirectament, fins i
tot mitjan¡;:ant la titularitat d 'accions o participacions en alh·es societats que tinguin un objecte analeg.
La Societat tindra la consideració de medi propi i servei técnic de la Fundació Universi tat Autóno ma d e
Barcelona, i d e la Universitat Autónoma de Barcelona, d'acord amb el régim prevista la Llei 30/2007, d e 30
d'octubre, de Conh·actes del Sector Públic, pera la realització d'aquelles activi tats qu e es corresponguin
amb el seu objec te socia l que Ji siguin encoma nades perla Fundació Universitat Autónoma de Barcelona i la
Universitat Au tónom a de Barcelona, i en tant es mantinguin les condicions previstes a l'a rticle 34 de la
referida Llei 30/2007.
La societat d isposa de dues concessions ad minish·atives:
•

Concessió i ex plo tació d' un terreny al campus de la UAB per un període de 50 an ys (1991 - 2040),
atorgada a Vila Universitaria. L'explotació es va iniciar l'any 1992 am b l' arrend ament d'apar taments
un cap finalitzada la inversió, en acaba r les obres del complex com ercial i d' urbani tzació.

•

Concess ió i explotació del terreny per un període de 50 anys (1996 - 2045), atorgada a la socie tat
absorbida Pla c;a Cívica, S.L. La seva explotació es va iniciar 1'1 d'octubre de 1996.

Dins l'aco rd es ta blert amb la Universitat Autónoma de Barcelona, la societat absorbid a Pl a¡;:a Cívica, S.L.,
coma socie tat concessionaria, es compromet a pagar- Ji un canon total fi x de 150.253 Euros.
Ta l i co mes desc riu a la No ta 10, la Socie tat forma part del Gr up Fundació UAB, la socie tat dominant de la
qua! és FUNDACIÓ UAB, resid ent a Barcelona que d 'acord amb la legislació que li és a plicable no fo rmul a
ni publica com ptes anua ls consolidats.
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2. Bases de presentació del comptes anuals
a) lmatge fidel
Els comptes anuals de l'exercici anual finalitza t el 31 de desembre de 2017 s'han preparat a partir d eis
regish·es comptables de la Societat i es presenten d'acord amb el Pla Genera l de Comptabilitat a provat pe!
Reia l Decret 1514/2007, de 16 de novembre i les modificacions posteriors, així com la resta de legislació
vigent, de manera que mosh·en la imatge fidel del pah·imoni i d e la situ ació financera, deis resu ltats de les
seves operacions, deis ca nvis en el pah·imoni net i deis flu xos d'efectiu que s'han produ'it a la Societat
durant l'exercici.
Els presents comptes anu als fonnulats pels Administradors de la Societat es sotmetran a I'aprovació d e la
Junta Genera l de Socis es timant-se que sera n aprovats sense modifi cacions. Els comptes anuals d e la
Societat corresponents a I'exercici 2016 van ser aprovats per la Junta General de Socis de la Societat
celebrada el 19 de juny de 2017.
b) Empresa en funcionament
A !'hora de valorar la capacitat de la Societat per assegurar la continu'itat de la seva activitat regular, ca l
cons iderar els següents factors:
•

En Junta Genera l Extraordinaria i Universal d' Acc ionistes, celebrada el d ia 29 de novembre de 1994,
va ser rev isa t el Pla d'Empresa de la Societat i es van prendre un conjunt de decisions en la línea
d'adequar els resultats previ s tos d'e xplotació a la durada de la concessió. L'evo luci ó de la societat
es ta en líni a amb el Pla d'Empresa rev isa t.

•

L'explotació del complex residencial i de serveis suposa un negoci estable conce but a llarg tennini i
que, en els seus inicis, s uporta una carrega financera molt sign ificativa.

•

Al tancament de I'exe rcici 2017 el balan<; de la Societat presenta un fons de maniobra nega tiu per
import de 3.555 milers d'euros. En aquest sentit, el flu x de ca ixa prev ist por la societat per l'exercici
2017, així com pel fian<;ament disponible a h·avés de pólisses de crédit amb un límit de 200 milers
d'euros, s' ha considerat suficient para fer front als compromisos de pagament que subscrits per la
Societat.

Aquest factors esmentats, i el fet de comptar amb el recolzament financer continuat deis socis, permet
confiar plenament en la capacitat de la Societat per continuar la seva activitat. L'esmentat recolzament s'ha
expressa t amb actes, entre d ' alh·es, com !'aval presentat per la Universitat Autónoma de Barcelona per
l'obtenció d'a lguns d eis préstecs de Caixes i Bancs detallats a la No ta 13 d'aques ta Memoria, així com per el
reco lzament financer atorgat per part de la FUAB, insh·umenta litza t mitjan<;ant la formalització préstec
participatiu (Nota 14).
e) Aspectes crítics de la valorac ió i estimació de la incertesa
Pera la preparació de determinades üúormacions incloses en els presents comptes anuals s'han utilitza t
estimacions basades en hipótesis realitzades per !'Alta Direcció, ratificades posterionnent pels
Admitüsh·adors de la Socie tat, per quantificar alguns deis actius, passi us, ingressos, despeses i
compromisos que figuren registrats en elles. Les estimacions més significatives utilitzades en aquests
comptes anuals es refereixen a:
•
•
•
•

La vida útil deis actius tangibles i intangibles (Nota 4.1 i 4.2).
L'avaluació de les possibles pérdues per deteriorament de detenninats actius (Nota 4.3).
L'impost sobre societats i actius per impos tas anticipats i diferits (No ta 16).
J\iledició deis riscos financers als quals s'exposa la Socie tat en el desenvolupament de la seva activitat
(No ta 20).
• El calcu l de determinades provisions.
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Les es timacions i hipótesis es tan basa des en la millor informació disponible, a la data de formu lació deis
comptes, so bre els fe ts analitzats. No obstant aixó, és poss ible que fets que tingu in lloc en el fuh1r obliguin a
modificar aqu es tes estim acions en pro pers exercicis. En aques t cas, els efec tes deis can v is de les es timacions
es regis trarien d e forma prospectiva en el co mpte d e perdu es i guanys d 'aq uell exercici i d'exercicis
pos teri ors, segons la N orma de Registre i Valoració 22.

d) Comparació de la informació
La inform ació continguda en aquesta m em oria sobre l'exercici 2017 es presenta a efectes comparatius a mb
la informació de l'exercici 2016.

3.

Distribució de Resultats

La pro posta d'a plicació d el resultat de 1'exercici 2017, que es presenta a la Junta Genera l de Socis és la següent:
Em os

4.

Base ele repartiment
Pe rdu es i Guanys (Guanys)

1.536.951

Distribució
Reserves volw1ti11'ies
Reserva Lega l

1.383.256
153.695

Normes de Registre i Valoració

Les normes de regish·e i va loració aplicad es en l'e laboració deis comptes anua ls corresponents a 1'exe rcici
2017 han es tat les següents:

4.1

lmmobilitzat intangi ble

Són actius no mone taris identificables, el cost deis quals es pot estimar de manera fiabl e i deis quals la
Socie tat estima probable obtenir en el futur beneficis o rendiments económics.
Els actius intangibles es reconei xen inicialment pe! seu cos t d 'adquis ició o producció i posterionnent es
va loren al se u cost menys la corres ponent amortització acumulada i les p erdu es per de teriorament que
ha gin experimentat.

Aplicacions ínformatíques
S'inclouen els imports satisfets per l'accés a la propietat o pel dre t d'ús de pro grames informatics sempre
qu e es prevegi la seva utilització en més d ' un exercici. La seva amortització es rea litza d e forma linea l en un
període de cinc anys.
Les despeses de manteniment d'aquestes a plicacions es registren directament com a despeses de l'exe rcici
en el qua! s'incorren.
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4.2

lmmob ilitzat material i lnversions immobiliiuies

4.2.1

Valoració

L' lmmobilitza t material correspon als actius tangibles que té la Societat pera propósits ad mini s h·atius i que
s'espera utilitzar durant més d'u n exercici.
Les Jnversions Immobiliari es recu llen els ed ificis, cons tru cc ions, insta! ·Jacions i mobiliari qu e la Societat
manté per obten ir rendes, essent la principal font de les ma teixes els següents ingressos:
•
•

lngressos per lloguer d ' habitatges.
lngressos per ll oguer de loca ls come rcia ls.
In gressos per llo guer de 1' ed ifici de serveis.

Els béns compresos a l'lmmobilitza t Ma terial i lnversions lmmobili ari es fi guren registrats al se u cos t
d'adquisici ó (l' any 1996 va n se r ac tualitzats d'acord amb les disposicions del R. D. 7 /1996) o cos t de
producció, menys la corresponent amortització acumulada i qualsevol pérdu a per deteriorament d e valor,
si n'hi ha gués.
El cos t d' adquisici ó indo u els imports pagats i pendents de pa ga ment, ai xí com el va lor raonable d e
qualsevol contrapres tació compromesa en l'ad quisició i relacionada amb aq ues ta i necessaria per a la
posa da en condicions d 'ex plotació de l'ac tiu .
Els cos tos de renovació, ampliació o millora deis béns de l' immobilitza t material i de les inversions
immobiliaries s' han d'incorporar a l' ac tiu com a més va lor d el bé en la mesura en qué suposi n un augment
de la seva capacitat, producti vita t o allargament de la vida útil, i s' ha d e donar de baixa el va lor comptable
deis elements qu e s' hagin subs titu!t.
Les despeses periódiques d e conservació i manteniment, qu e no incrementen la vida útil de l'a ctiu, es
ca n·eguen al compte d e Pérd u es i G uanys de l'exercici en el qu al s'incorren.
En relació als actius afectes a les concessions, ates que les inversions futures per reposició o substitució no
es poden estimar de forma raonable, no es pod en d etenninar les provisions a cons tituir pels seus valors
nets comptables al final de la concessió.
El contracte d e concessió estableix qu e la Universitat acceptara els edificis en I' es tat en qué es h·obin al final
del període concessionari, amb 1' avinentesa qu e s' hagin complert els plans d e reparació i manteniment
esta blerts.
El beneficio la pérdua resultant d e l'alienació o baixa d'un actiu es calcula com la diferencia enh·e el va lor
de la conh·apres tació rebuda i el valor en llibres de l'actiu, i es regis h·e en el Compte de Pérdu es i Guanys de
l'exe rcici.

Amort itzacions
a)

Construccion s

L'a mortització es calcula en funció d e la vida útil del bé, atenent a la depreciació efectivament soferta pel
funcionament, ús i ga udi.
En aquest sentit, tates les construccions s'amortitzen en els anys res tants de la concessió, excepte aquelles
que puguin tenir una vida útil inferior.
•
•
•

Jardinería : 3 anys
Adequació cinema : 17 anys
Projecte sen ya li tzació: 10 anys
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b) lnstal·lacions, mobiliari i altre immo bilitzat
Aq ues ts béns s'amortitzen segons la seva vida útil, atenen t a la depreciació efectiv ament soferta pe!
funcionament, ús i ga udi :
Anys
En tre 5 i 12,5
10
8,3
Entre 10 i 20
10
4
10

Insta! ·Iacions tecn iq ues
Ma quin ~ ria

Utillatge
Al tres insta! ·lacions
Mob iliari
Equips processos informac ió
Altre immob ilitza t ma teria l

4.3

ex,
8-20 %
10%
12%
10%-20 %
10 %
25 %
10 %

Correcc io ns valoratives per deteriorament de l'lmmobilitzat Material i de les
lnvers ions lmmobiliaries

Al tan ca ment de ca da exercici, l'entitat analitza si exis teixen indicis de que el va lor en !libres de les seves
Inve rsions Immobili aries i Immobilitza t ma terial excedeixi el seu corresponent import recuperable, ésa dir,
que algun element pu gui es tar deteriora t. Pera aq uells actius identificats es tima el se u import rec upera bl e,
entes com el major entre el seu va lor raonable menys els costos de venda necessaris i el se u valor en ús. En
casque l' ac tiu no generi fluxos d' efectiu per si mateix que siguin inde pendents d'altres ac tius, I'entita t
calcul a !' import recuperable de la Unitat Generadora d' Efectiu a la qual per tan y.
Si el valor recuperable així detenninat fos itúerior al valor en llibres de l'actiu, la diferencia enh·e ambdós
va lors es reconei xeria en el compte de Perdues i Guanys, reduint el valor en !libres de l'ac tiu fins al se u
import recuperable i ajusta nt els carrecs futurs en concepte d 'amorti tzació, en prop orció amb el seu valor en
llibres ajus tat i a la seva nova vida útil romanent, en cas de ser necessaria una nova estimació.
De forma similar, qua11 ex is teixe n indicis que s' ha recuperat el va lor d 'un ac tiu, la Societa t regish·a ra la
reve rsió de la perdua per deteriorament comptabilitzad a en exercicis anteriors i s'ajus taran,
conseqüenhnent, els ca n ees futurs per amortització. En ca p cas l'esmentada rev ersió pot suposar
l'increment d el valor en !libres de l'actiu per sobre d 'aquell que tindria si no s'haguessin reconegut perdues
per deteriorament en exercici s anteriors.

4.4

Arrendaments

La Societat classifica els conh·actes d'arrendament com a arrendaments financers o operatius en funció del
fons económic de l'operació, amb ind ependencia de la seva forma jurídica .
Els arrendaments es cl assifiqu en com a arrendaments finan cers sempre qu e de les condicions económiqu es
del conh·acte es dedueixi que es h·ansfereixen a la Societat tots els riscos i beneficis inherents a la propietat
del bé llogat.
Els arrendaments en els quals !' arrendador conserva els riscos i avantatges derivats de la tihdaritat d el bé
es classifiquen com arrendaments operatius. Els pagaments en concep te d'arrendaments operatius (nets de
qualsevol incentiu conced it pe! ll ogater) es carreguen al compte de resultats d e l'exercici durant el períod e
de l'a rrend ament.
La societat no disposa d 'a rrendamen ts financers.

IIJllijí!,l' iiJ51
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4.5

lnstruments fin ancers

Un ins h·ument fin ance r és un contrac te que dóna lloc a un actiu fin ancer en tma empresa i, simult<'miament,
a un passiu fin ancer o un ins h·ument d e pab·imoni en una alb·a empresa. La Societat reconeix en balan<; els
instruments fin an cers únicament quan es conve rteixe n en una part del contrac te, d'acord amb les seves
dispos icions.
En el balan<; adjunt, els ac tius i passius fin ancers es class ifiquen com corrents o no co rren ts en funci ó que el
seu venciment sigui igu a l, inferior o s uperior a dotze mesas res pec tivament, d es de la da ta de tancament de
l'exercici.
Els actius i passius fin ancers més habituals deis q uals la Societa t és titular són els següen ts :
Finan<;am ent atorga t i rebut d'entitats vinculades amb ind epend encia d e la forma jurídica en qué
s' insh·umen ten.
• Comptes a cobrar i a pa gar per operacions comercials.
• Derivats fin ancers: aquells contrac tes el res ultat deis quals es ta relacion at amb l'evolució del valor d ' un
actiu subjacent (tipus d 'interés) amb un desemborsa ment inicial nulo no significa tiu i qu e es liquid en
en una data futura . Aquests conb·actes a més de proporcionar un res ultat (pérdua o guany) penneten,
si es compleixen determinad es condicions, eliminar la totalitat o una part deis riscos finan cers associats
als sald os i h'atlSa ccions d e la societat.
• Finan<;a ment re but d 'entitats de crédit.

a) Actius fin ancers
A efectes de valoració, la Societat classifica els ac tius fin ancers, en la següent ca tegoria:

a.1) Préstecs i partid es a cobrar
Corresponent a crédits (comercials o no comercials) no d eriva ts que, no negociant-se en un merca t actiu, els
seus flu xos d' efectiu són fi xes o de terminables i deis quals s' espera rec uperar tot el desemborsament
rea litza t, excepte qu e ex is teixin raons imputables a la solvencia d el deutor. Sorgeixen qu an la societat
subminish·a efectiu o els béns i serveis propis del seu objecte social, directament a un deutor, sense intenció
d e negociar amb el compte a cobrar. lnclou, tanmateix, dipósits i fiances regis h·ades pe! seu valor nominal,
al no diferir significativament del seu valor raonable.
En aques ta categoria es traben les besh·etes concedides al personal, les fiances constitui'd es
de u tors de la Societa t.

els sa ldos

Després del se u reconeixement inicial es valoren al seu cost amortitzat aplicant per a la seva determinació el
métode d el tipus d 'interés efec tiu. N o obs tant ai xó, co m a norma general, els crédits comercials amb
venciment inferior a dotze tnesos es regish·en pe! seu valor nomina l, és a dir, no es descompten.
Així mateix, s'entén per tipus d 'interés efec tiu, el tipus d 'actualització que, a la d ata d 'adquisició de l'actiu,
iguala exa ctament el va lor inicial de l'actiu a la totalitat deis seus flu xos d 'efectiu es timats per tots els
conceptes alllarg de la seva vida romanent.
En cada data de tanca ment d el balan<;, la Societat avalua si existeixen ev id encies objectives d e que un
prés tec o partida a cobrar hagi sofert deteriorament. La Societat segueix el criteri d e registrar correccions
p er deteriorament de valor a fi de cobrir els saldos de determinada anti guitat o en els quals es presenten
circums táncies que penneten dubtar sobre la so lvencia d el d eutor.

b) Passius financers
Els passius finan ce rs es classifiquen en fun ció deis acords contrac tuals pactats i tenint en compte el fons
econótnic de les operacions.
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Els principals passius financers mantinguts perla Societat corres ponen a passius a vencimen t, rem unerats o
no, que la Societa t ha classificat a efectes de la seva va loració en la ca tegoría de "Debits i partides a pagar",
els quals es va loren inicialment pel seu va lor raonable i posteriorment al reconeixement inicial, a l seu cost
amo rti tzat.

b.1) Deutes amb entitats de crédit i altres passius remunerats
Els préstecs, descoberts bancaris, obligacions i altres ins h·uments sim il ars que meriten interessos es
registren inicialment pe! seu va lor raonable, que equ iv al a l'efectiu rebut net deis costos incorreguts en la
b·ansacció que li són directament atribui'bles.
En el cas d'aquells p réstecs el venc iment deis quals sigui a curt termini pero el refinan<;ament a llarg tennini
del qua] es ta assegu ra t a discreció de la Societat, mitjan<;ant polisses de credit dispotlibles a llarg termini, es
classifiquen en el balan<; ad junt coma passius no corren ts.

b.2) Cred itors comercials
Els creditors comercials de la Societa t, amb ca racte r general tenen vencimen ts no superiors a un any i no
meriten explicita ment interessos, registrant-ne al seu valor nominal, que no difereix significativament del
valor raonable.
La Societat dóna de baixa un passiu financer o un a part del mateix en el moment en que les obligacions
previstes al corres ponent co ntracte han esta t satisfetes, cancel·lades o han expira t.

e) lnstruments de patrimoni propi
Tots els instruments de capital emesos per la Socie tat figuren classificats a la partida "Capital" de l'epígraf
"Fans Propi s" del capítol "Pah·imoni Net" del balan<; adjunt. No exis teix cap alb·e tipu s d'instrument de
pab·immli propi.
Els esmentats instruments es regisb·en en el patrimo1li net per l'import rebut net d els costos directes
d 'emissió.
Quan la Socie tat adquireix o ven els seus propis instruments de patrimoni, l'import r aga t o rebut es
presenta minorant el patrimoni net, no reconeixent-se ca p import en el compte de resultats per les
esmentades transaccions .

d) Efectiu i actiu s líquids equivalents al efectiu
Aquest epígraf del balan<; adjun t inclou l'efectiu de caixa, els dipósits a la vista en entitats de cred it i altres
inversions a curt tenn ini de gran liquiditat amb un venciment original inferior o igu al a b·es mesos.

4.6

lnstruments fin ancers derivats i cobertures comptables

L'activitat de la Societa t l'exposa als riscos financers derivats fon amentalment de les variacions deis tipus de
interés. Per cobrir aquestes exposicions, la Societat utilitza assegurances de ti pus de interés. La Societat no utilitza
insb·uments financers derivats amb finalitats especulatives, amb independencia de que en detenninats casos no
es compleixin les condicions per poder aplicar la comptabilitat de cobertura.
Els derivats es registren inicialment al seu cos t d'adquisició i posteriorment es realitzen les correccions
valoratives necessaries p er reflectir el seu va lor raonable a cada moment, regisb·a11t a l'epígraf " Tnvers ions
financeres a curt termini -Derivats" de l'acti u conent del Balan<; si són positives i a l'epígraf "Deutes a llarg
termini- Derivats" del passiu corrent del ba lan<; si són negatives.
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Els beneficis o perdu es d'aques tes fluctuacions es regish·en en el compte de p erdues i guanys de l'exercici,
exce pte en el casen que els instrun1ents derivats s' hagin designat com instruments de cobertura comptable
i la co bertura sigui altament efi cac;:; en aquest cas la seva comptabilització és comes detall a a co ntinuació:
Cobertures de valor raonable: tant l'e lement cobert com l'ins trument de cobertw·a es valoren al seu valor
raona bl e, registrant les va riacions en el valor raonable d' ambdós instruments ah·ibui'bles al risc cobert en el
compte de perdues i guanys de l'exercici figurant l'efecte neta la partida vinculada a la partida coberta.
Cobertures de flu xos d' efectiu: Els canvis en el valor raonable deis instruments financers derivats de
cobertura es regish·en, perla part qu e han es tat altament efectives i netes de l'efecte impositiu, a l'epígraf
"A jus tos per canvi d e va lor" del Pah·imoni ne t del Balan<;:. Es consid era qu e les cobertures han es tat
altament eficaces o efectives per aquells derivats en que el resultat del tes t d'efectivitat rea litza t per la
societat es situa enh·e el 80 % i el1 25% . La p erdu a o guany acumulat en aquest e pígraf associada al derivat
es traspassa al compte de perdues i guanys a mida que l'element cobert va afectant al compte de perdues i
gua nys de la Societat o en l'exercici en que aquestes ven, figmant aquest efec te en el ma teix epígraf d el
compte de perdues i guanys.
En cas de que les cobertures de co mpromisos en ferm o h·ansaccions futures donin lloc al reconeixement
d'un actiu o un passiu no financer, el beneficio perdua acumu lat en el Patrimoni Net associat a l'ü1strument
d eri vat, es té en compte en la determü1ació del valor inicial de l' actiu o passiu que genera la partida coberta.
Al conh·ari, la part de les variacions en el valor raonable de l'ü1s h·ument financer derivat que es determina
com inefica<;: es reconeix de manera immedia ta en el compte d e perdues i guanys.
La comptabilitat de cobertura s' interromp quan l'instrument de cobertura ven<;:, és venut, finalitza t o exercit
o deixa de complir els requisits per a la co mptabilització de cobertura . En aquest moment, la pérdua o
g uany acumulat a l'epígraf "Ajus tas per can vis de va lor" del pah·imoni net es manté en aquest epígraf fins
que es realitza l' operació coberta, moment en el qua] s'ajustara el resultat d 'aques ta operació. Si s'espera
qu e l'operació coberta fü1alment no es produeixi, la perdua o guany reconeguts en el patrimoni net
s'imputara en el compte de perdu es i gua nys de l'exercici.
Els derivats implícits en alh·es insh·uments financers o en alh·es conh·actes principals es comptabi li tzen de
forma separada quan les seves ca racterístiqu es i riscos no estan es h·etament relacionats i sempre que el
conjunt no estigu i sent comptabilitzat al seu va lor raonable en el compte de perdues i guanys .
El valor raonable d eis diferents Í11sh·uments financers derivats es calcula mitjanc;:ant els següents
procediments:
Derivats negociats en merca ts organitza ts: el seu va lor raonable és el seu preu de cotització al
tancamen t de 1' exercici.
Derivats no negociats en mercats organitzats: la Societat utilitza per a la seva valoració les
tecniques habitual s en el mercat financer, ésa dir, d escomptant tots els fluxos futurs prev istos en el
conh·acte d'acord amb les seves característiques, tals com l'import del nocional i el calendari de
cobraments i pagaments, basant-se en les condicions de mercat a la da ta de tancament de l'exe rcici.
Els valors així obtü1guts per la societat es contrasten amb les valoracions remeses pels
intermediaris financers i tercers independents.

4.7

Altres actius no corrents

Dins aquesta partida del balan<;: adjuntes recullen els imports pagats per anticipat (fiances INCASOL) p els
contractes d'arrendament opera ti u.
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4.8

lmpost sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de l'exercici es calcula mitjan<;:ant la sum a de l'impost corrent, que
res ulta d'aplicació del tipus de gravamen sobre la base imposable de l'exercici, després d'ap licar les
deduccions que fisca lment són admjssibles, més la variació deis ac tius i passiu s per impostes diferits.
Els impostes diferits es calcu len d'acord amb el metode basat en el balan<;:, sobre les diferencies temporanies
que sorgeixe n enh·e les bases fisca ls deis acti us i passius i els seus imports en llibres, aplica nt la normativa i
lipus impositiu ap rova t en la data de tancament de l'exercici i que s'espera apli ca r quan el correspo nent
actiu per impost diferit es realitzi o el passiu per impost diferit es liquidi.
Es reconei xe n passius per impostas diferits pera totes les diferencies temporanies imposables, excep te si la
diferencia temporimia es deriva del reconei xe ment inicial d'un fons de con1er<;: o d'alh·es actiu s i passius en
una operació, que no sigui una combinació de negocis, que no hagi afectat ni el resu ltat fiscal ni el resultat
co mptable.
Els actius per impostes diferits es reconeixe n en la mesura que sigui probable que la Societat obtingui en el
futur suficients guanys fisca ls amb els quals poder compensar les diferencies temporanies dedui'bles o les
perdues o cred its fiscals no utilitzats.
Al tancament de l'exercici, la Societat revisa els impostes diferits regish·ats (tant actius com passius) per tal
de comprovar que es mantenen v igen ts, efectuant-se les oportunes correccions als matei xos d'acord amb els
resultats de les analisis realitza des.

4.9

Reconeixement d'in gressos i despeses

L'entitat regish·a els ingressos i despeses en funció del criteri d e meritament, ésa dir, quan es produeix la
corrent real d e béns i serveis que representen, amb independ encia del moment en que es produei xi el
corresponent corrent monetari o financer.
Els criteris més significa bus seguits per l'entita t pel registre deis seus ingressos i despeses són els següen ts:

a)

Ingressos per prestacions de serveis

Es registren al va lor raonable de la conh·a pres tació cobrad a o a cobrar i representen els impor ts a cobrar
pels béns i els serveis prestats en el marc ordinari de l'activitat, menys descomptes, IV A i altres impostes
relacionats am bles vendes.

b)

Despeses

Es reconeixen en el com pte de Perdues i Guanys quan té lloc una disminució en els beneficis económics
futurs relacionat amb una reducció d'un ach u o un increment d'un passiu que es pot mes urar de forma
fiable. fuxó implica que el regish·e d 'una despesa té Uoc d e forma simultania al regish·e de !' increment del
passiu o la red ucció de l'acti u. D'aih·a banda, es reconeix una despesa de forma inuned ia ta quan un
desemborsament no genera beneficis económ ics futurs o quan no compleix els requisits necessaris pe! seu
reconeixemen t coma actiu.

e)

lngressos i despeses per interessos i conceptes similars:

Am b caracter general es reconei xen comptablemen t per aplicació delmetode del ti pus d'interes efec tiu.

4.10 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Atesa l'activitat desenvolupada perla Societat, no existeixe n achus, passius, despeses ni conti ngencies de
nahtra lesa mediambiental.
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Durant l'exercic i 2003, la Socie tat va aconseguir la Certificació 14001 de Ges tió Ambiental.

4.11 Despeses de personal
Les despeses de persona l inclouen totes les obli gacions d ' ordre social, obliga tóries o voluntá ries de l'entitat
meritades a cada moment, reconeixent les obligacions p er pagues exb·ao rd ináries, vacances i re tribucions
variables així co m les d espeses associ ades a les m a teixes.

a) Retribucions a curt term ini
Aques t tipus de re tribucions es va loren, sense actualitzar, per l' import a paga r pels serveis rebuts . Es
regish·en amb caracter genera l com a despeses de personal de 1' exercici i fi g ure n en un co mpte de passiu del
balanc;: perla diferencia enb·e la des pesa tota l meritada i l'import sa tisfet a tancamen t de 1' exerci ci.

b) lndemn itzac ions per cessament
D' acord amb la legislació vigen t, la Societa t esta ob ligada a indenmitza r a aquell s emplea ts que sig uin
aco miada ts sense ca usa justificada. Aq uestes inde mnitzacions es pa g uen als empleats com a conseqüencia
de la decisió de la Societat de rescindir el seu conh·acte de treball abans de la data normal d e jubilació o
qua n l'emplea t accepta voluntáriamen t dimitir a canvi d 'a qu es la prestació. La Societat reconeix aq uestes
pres tacions quan s' ha compromes de mane ra de mosh·able a cessa r en el se u lloc de treba ll a ls treballad ors
ac h1als d' acord amb un pl a de ta llat sense possibilitat d e re tirada o a propo rcion ar ind emnitza cions pe r
cessament coma conseqüencia d 'u na oferta rea litza da per ani m ar a la renúncia vo luntaria.
Al tanca ment de l'exercici no exis teix cap pla d e reducció de persona l que faci necessaria la creació d' una
provisió per aq ues t conce pte.

4.1 2 Subvencions, donacions i llegats rebuts
Al tanca ment de l'exercici, aqu elles subvencions en les quals les condicions es tablertes en les corresponents
resolucions de concessió estan acredi tades dava.nt deis Orga nismes competents es consideren s ubvencions
no reintegrables i es regish·en per l'import concedit, net del seu efec te impositiu, en l'epíg raf "Subvencions,
donacions i llega ts rebuts" del pah·ünoni net d el balanc;: adjunt. Al conh·ari, aq uelles subvencions en les
quals enca ra n o es ta acred itat el compliment deis requisits ex igits per a la seva concessió i hi h a dubtes
sobre la seva rece pció es consid eren reintegrables i es registren en el passiu d el balanc;:.
Les subvencions es reconeixen co ma ingrés en fun ció deis anys de vida útil de l' inm1obili tza t s ubvencionat
o d el període de vigencia de l' activitat subvencionada .
Les subvencio ns relac ionad es amb habitatges en regim de ll oguer es recon eixe n coma ing rés d'acord amb
la d uració de la concessió.

4.13 Transaccions entre parts vinculades
Les operacions comercials o finan ceres rea litzades amb empreses d el g ru p, multigr up, associades i a !tres
parts vinculades es regis tren en el mom ent inicial pel se u va lor ra onable, a mb independencia del grau de
vinculació exis tent. En cas que el preu acordat en una transacció difereixi del seu valor raonable, la
diferencia es registra a tenent a la rea litat económica de 1' opera ció.

5. lnvers ions immobiliaries i immobilitzat material
La composició i e ls moviments rea li tzats durant e ls exercicis 2017 i 2016 en els comptes inclosos en aques ts
epígrafs del balanc;: ad junt h an es ta t els següents:
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Ex ercici finalit zat el 31 de desembre de 2017:

Cons truccions

COST
Sa ldo a 31.12.2016
Ampliacions i mi ll ores
Sortid es, baixes i reducc ions
Sa ldo a 31.12.2017
AMORTITZACIÓ
Saldo a 31.12.2016
Dotac ió de 1' exercici
Reduccions
Saldo a 31 .12.2017
CORRECCIÓ PER DETERIORAMENT
Saldo a 31.12.2016
Reconegut a 1' exercici
Sa ldo a 31.12.2017
VNC a 31.12.2016
VNC a 31.12.2017

Jnstal ·lacions
tCc niq ues i allTe
im mob ili t-za tmateri.1l

l mmob il it za l en
curs i bes tretes

TOTAL

15.586.163
894.489
(7.620.630)
8.860.022

-

65.959.407
894.489
(7.620.630)
59.233.266

-

(25.023.130)

(13.569.326)
(561.110)
7.620.630
(6.509.806)

-

(37.524.564)
(1.629.002)
7.620.630
(31.532.936)

-

-

26.418.006
25.35 0.114

-

50.373.244

-

50.373.244
(23.955.238)
(1.067.892)

-

2.016.837
2.350.216

-

-

-

-

-

28.434 .843
27.700.330

Exercici fin alitza t el31 de dese mbre de 2016:

Cons truccions

COST
Sa ldo a 31.12.2015
Amp liacions i millares
Smtides, baixes i reduccions
Sa ldo a 31 .12.2016
AMO RTITZACIÓ
Saldo a 31.12.2015
Do tació de 1' exe rc ici
Red uccions
Sa ldo a 31.12.2016
CORRECCIÓ PER DETERIORAMENT
Sa ldo a 31 .12.2015
Reconegu t a 1' exerc ici
Sa ldo a 31.12.2016
VNC a 31.12.2015
VNC a 31.12.2016

50.373.244

lnsta l ·lacions
tecniques i altre
hnmobi li tza t
material

l mmob il it z at en
cu rs i bestre tes

-

-

14.961.273
624.890

-

-

50.373.244

15.586.163

-

(22.872.255)
(1.082.983)

(13 .050.495)
(518.831)
(13.569.326)

-

-

(23.955.238 )

27.500.989
26.418.006

TOTAL

65.334.517
624.890
65.959.407

-

(35.922.750)
(1.601.814)
(37.524.564)

-

-

-

-

-

-

1.910.778
2.016.837

-

-

29.411.767
28.434.843

Les consh·uccions corres ponen a immobles actualment en a rrendament essent el se u des tí principalment:
- Resid encia d'Estud iants Vila [
- Hotel Campus
- Loca ls Vila
- Loca ls Pla<;a Cívica
Durant el h·anscurs deis exercicis 2017 i 2016 l'en ti tat no ha registrat cap perd ua de va lor am b durec al
compte de pe rdues i gua nys i d isposa de la plena titu laritat sobre els béns de 1' im mobilitza t mate rial.
Les priJlcipa ls addicions de l'exercici 2017 corresponen a obres de millora en els apa rtaments qu e la societat
ma nté ll ogats i les insta l ·lacions de la Vi la. Les principa ls add icions de l'exercici 2016 corresponien a
adqu isicions de ins ta!Jacions ·i mobiliari destinats als im mobles que la societat manté Jl oga ts i des tinats a
serve is d' hoteleria.
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Les baixes de l'exercici 2017 corresp onen, principalment, a instal-lacions i mobiliari totalment amorti tzats
qu e no es trobaven en ús a data de tancamen t de l'exercici.

Revaloritzac ion s
Amb da ta 31 de d esembre de 1996 es va procedir a ac tu alitza r els béns de l'immobili tza t ma teri al, d' aco rd
amb el Reial Decret-Li ei de 7 de juny de 1996. L' import d e les revaloritzacio ns netes ac umulades al fin al de
l' exercici 2017 és de 1.475 milers euros. L'efec te d' aqu es ta ac tu alització sobre la do tació a l' amorti tzació
d'aques t exercici h a es tat d' uns 66 milers d'e uros.

Béns ad quirits a empres es del gru p i associades
Durant l'exe rcici 201 7 no s' han adquirit elements a empreses del grup. A 31 de desembre de 2016 es va n
adquirir elements a empreses d el grup per import d e 339 milers d' e uros

lnteressos i diferenci es de canvi capitalitzades
Durant els exercicis 201 7 i 2016 no s' han capitali tzat interessos a 1' epígraf d' inversions immobiliari es .

Correccions valoratives pe r deteriora ment
Els adminis trad ors de la Societa t consideren que no ex is teixen indicis de deteriorament deis diferents ac tiu s
de 1' immobilitza t a tancament d eis exercicis 201 7 i 2016, per la qu al cosa no s' ha rea litzat ca p correcció
valorativa durant aques ts exercicis.
Tanmateix, la Societat va obtenir l'exercici 2009 una va loració rea litzad a d el valor de reposició rea litzada
per I' ITEC segons la qu a! el valor d e reposició de les cons h·uccions es supe rior al valor net comptable a 31
d e desembre d e 2017.

Bén s no afectes directament a l'explotació
Al tancament de 1' exercici no ex is teixen inunobl es n o afec tes a 1' ex plotació.

lnversions immobiliaries 100% amortitzades i en ús
Al tancament deis exercicis 201 7 i 2016 el d etall de les inversions immobiliaries totalment amorti tzades en
ús és el segü ent:
lvlilers d' Euros

2017

2016

Cons truccio ns
lns ta l ·lacio ns i mob ilia ri
A ltre immo bilitza t

149
3.506
59

149
10.032
571

Total

3.714

10.752

Subvencions, donacions i llegats rebu ts
Tal com s'indica a la nota 4.1 2 les subvencions de capital vincularles a consh·uccions (habitatges) s' imputen
a resultats en flmció deis anys d e duració de la concessió adnünistrativa (50 an ys).

lnversion s immobiliaries afectes a garanties i actiu s afectes a reversió
Els edificis, consh·uccions i ins tal·lacions revertiran a la Universitat Autónoma de Barcelon a un cop
finalitzat el període de la concessió (50 anys), tal com s' indica a la Nota 1.
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Compromisos fe rm s de compravend a
A 31 de desembre d e 201 7 no exis teixen compromi sos d e inversió (O mi lers d 'euros a 31 de desembre de
201 6).

Arre ndaments
A 31 de dese mbre de 2017 i d e 201 6 n o ex isteixen arrenda men ts financers, cl assifica ts a l' epígraf
corresponent d ' acord amb la se va na turalesa.

Asseg uranc es
La Societat té contrac tad es va ri es póli sses d 'assegurances per cobrir els riscos als qua ls es tan subjec tes els
difere nts elemen ts inclosos en aques t epígraf. La co bertura d'aqu es tes pólisses a 31 de desembre de 2017 i
de 201 6 es co nsid era sufici ent.

Embargam ents, gravamens i litigis
N o exis teixe n embargamen ts n i gravá mens ni li tigis que afec tin a les inversions immobiliáries a 31 de
dese mbre d e 2017 i de 2016 .

6.

lmmob ilitzat intang ible

La composició i els moviments realitza ts du ra nt els exercicis 2017 i de 2016 en els comptes inclosos en
aques t epígraf del balanc; adjun t han es tat els següents:
Exercici fin alitza t el 31 de desembre de ?01 7:

COST
Saldo a 31.12.2016
Am pliacions i mi llares
So rtides, baixes, reducc ions
Tras passos
Saldo a 31.12.2017
AMORTITZACIÓ
Saldo a 31.12.201 6
Do tació de 1' exe rcici
Traspassos
Sa ldo a 31 .12.2017
DETE RIORAM ENT
Saldo a 31.12.2016
Reco nep;ut a 1' exe rcici
Saldo a 31.12.2017
VNC a 31.12.2016
VNC a 31.12.2017

Pro pie la l

Aplicaci ons

Altre

ln du slrial

in formiltiqu es

im mobili tza l

35.719

35.719
(35.674)
(45)

(35.719)

-

520.782
7.343

-

-

358.594

133.812

528.125

(311.286)
(18.530)
(329.816)_

(1 31.135)
(205)

(478.095)
(18.780)

-

-

39.965
28.778

-

133.812

-

-

45

20

351.251
7.343

TOTAL

-

-

-

(131.340)

(496.875 )

-

2.677
2.472

42.687
31.25 0

Exe rcici finali tza t el 31 de desembre de 201 6:
Pro pi etot
In dustri al

COST
Sa ldo a 31.12.2015
Ampliacions i mi ll ores
Sortides, baixes, red uccions

Alh·e
imm o bilitza t

Aplicocions
in fo rm atiqu es

35.629
90

322.313
28.938

133.812

491.754
29. 028

-

-

35.719

351.251

133.812

520.782

(35.629)
(45)

(302.486)
(7.759)
(1. 041)
(311 .286)

(1 32.176)
1.041
(1 31.135)

(470.291)
(7.X04)

-

Tras}?assos

Sa ldo a 31.12.2016
AMORTITZACIÓ
Sa ldo a 31.12.201 5
Dotac ió de 1' exercici
Tras passos
Saldo a 31.12.2016
DETERIORAMENT
Saldo a 31.12.2015
Reconegut a 1' exe rcici
Sa ldo a 31.12.2016
VN C a 31.12.2015
VN C a 31.12.2016

TOT A L

-

(35 .674 )

-

-

(478.095 )

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.636
2. 677

19.827
39.965

45

21.463
42.687

Durant els exercicis 201 7 i 2016 n o s' h.an produ'it va riaci ons rellevants en aqu es t epígraf.

Bén s tota lment amortitzats
Al tanca ment deis exerci cis 201 7 i de 2016 la Societa t mantenía en el seu immobilitza t intangible elemen ts
to talment amo rtitza ts i encara en ús, el d etall dels qu als és el següent:
201 7

J\1ile rs d'euros

Pa tents
Desenvo lupament
Ap licac ions info rma tiqu es
Altre immobilitza t intangibl e
Total

2016

11
25
307
128
471

11
25
298
127
461

Béns adquirits a empre ses del grup i associ ades
A 31 de desembre de 201 7 no exis teixen elements adquirits perl a societat a empreses del g rup i associ ades.

lnteressos i diferencies de canvi capitalitzades
Duran t els exercicis 201 7 i d e 201 6 n o s' han capitalitza t interessos a l' epígraf d e l'immobilitza t intangible.

Correccions valoratives per deteriorament
Els adminisb·a dors d e la Societat consid eren que no existeixe n indicis de de teri ora ment deis dife rents ac tiu s
d e l' immobilitza t intan gible a tancam ent deis exercicis 201 7 i de 201 6, per la qu a! cosa nos' ha realitza t cap
co rrecció v alorati va durant l'exercici.

Arrendaments

A 31 de d esembre d e 201 7 i de 201 6 no ex isteixen arrenda ments finan cers, classifica ts a 1' epígTaf
co rresponent d ' aco rd amb la seva n a turalesa.
Compromisos ferm s de compra-vend a
A 31 d e d esembre d e 201 7 i d e 2016, no exis teixen compromisos de compravenda d'aquest tipus
d ' inversions, ni obli gacions conh·actuals en relació a mb l'adquisició o ve nda d' immobilitza t intangible
d ' import sig nifi ca tiu.
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7.
7.1

Arrendaments i altres operacions de naturalesa similar
Arre ndam ents financers - Arrendata ri

A 31 de desembre de 201 7 no existeixen nc tius ndq uirits perla societnt en vi rtut d'acords d'a rrend ame nts
fin ancers.

7.2

Arren daments operatius - Arrendatari

Pe! desenvolupament de la seva activ itat J' entitat ll oga a te rcers el dret d' ús de determinats béns.
El principa l con trac te d'arrendament operati u que té fonn alitzat la Societat co rres pon al ll og uer
d 'habitatges, destinat a la seva explotació. El conh·ac te es va subsc riure el 2 de sete mbre de 2008 amb el seu
soci majoritari per un períod e de 10 anys; durant l'exercici s'ha rea litzat una addenda al contrac te adequant
la renda a la situació del merca t, en base a un import mensual de 40 milers d'euros, que s'ac tualitza
anualment en funció de la variació de J'JPC Ca tala. El contracte no inclou clausules de renovació ni de
compra.
El d etall deis pagaments futurs mínims pels conh·actes d ' arre nd ament operatiu que no es poden ca ncel ·lar,
desglossats per terminis de venciment, és el segi.i ent::
Pagaments mínims

2017

Fins a 1 a ny

480.000

750.000

Entre 1 y 5 a nys

-

750.000

lVIés de 5 anys

-

-

480.000

1.500.000

Total

7.3

2016

Arrendaments operatius - Arrendador

Durant l'exercici 201 7, d eterminats inunobles (habitatges, loca ls i ]'hotel) de la Socie tat (ve ure Nota 5) estan
llogats a tercers en régim d ' anendament operatiu. Tanmateix els h abitatges arrendats a la FUAB son
explotats p er la Societat.
Els principals contractes són els segi.ients:
•
•
•

Lloguer de pisos per a estudiants; els contrac tes tenen una vigencia d ' un curs lectiu (10 mesos), o
menys en el cas d' estudiants amb es tades curtes (Erasmu s o Doctorats)
Lloguer de locals a la Vila Universitaria i o la Pl ac;a Cív ica per períod es variables .
Lloguer de !'Hotel per a In sevn explotació per un període inicia l de 10 anys que es podra prorrogar per
un altre període de 5 anys per acord de les parts.

A 31 d e desembre de 201 7 i 2016, l' import deis cobraments futurs mínims pels contractes d' arrendnment
operatiu no ca ncel·Jables desglossats per tenninis de venciment, és el segi.ient:

Cobraments múüm s
Fins a 1 a ny
Entre 1 y 5 a nys
Més de 5 anys
Total

2017
5.179.332
3.461.564
699.695
9.340.591

22

2016
5.164.658
4.135.990
987.276
10.287.924

A 31 de d esembre de 2017, en el passiu corrent del balan¡; adjunt figura un import de 384 milers d'euros
(386 milers d' euros al 201 6) (Nota 13) corresponen t a fiances rebudes on el tennini de devolu ció deis
matei xos excedeix l'esmentada data de 12 mesos. Aquest import no s' ha actualitza t fin ancerament ates que
els administradors consideren que 1' efec te no és rellevant.

8.

lnversions financeres

La composició i els m ov iments rea litza ts durant els exe rcicis 2017 i 2016 en els comptes inclosos en aqu es t
epígraf del balan¡; de situ ació adjunt han esta t els següents:
So ldo o

Milers d'Euros

Entro des

31.12.15

Inversions a llarg tennin i
Dipósits i fia nces
Linearització de rendes d'arrendamen ts
Inversions a curt tennini
Di pósits i fia nces
Total

131.942
131.942

5.050
5.050

-

-

131.942

So ldo o

Sortides

5.050

So ldo o

Sort ides

Entra des

31.12.16

31.12.17

(1.458)
(1.457)
-

135.535
135.535

148.333
-

(3.738)
(3.738)

-

148 .333

-

-

135.535

-

-

148.333

(3.738)

(1.458 )

-

280.130
131.797
148.333

280.13 0

9. Clients per vendes i prestacions de serveis
L' epígraf "Clien ts por vendes i prestacions de serveis" del ba lan¡; adjunt corres pon a imports a cobrar
procedents deis arrend aments.
Al tancament de l'exercici 201 7 figuren incl osos en aquest epígraf sa ldos de dubtós cobrament per import
de 6 milers de euros, totalment provisionats (11 milers d'euros al 31 de dese mbre de 2016).
Els mov iments 2017 i 2016 de las co rreccions va loratives per deteriorament han es tat els següen ts:
Euros

Sa ldo al31 de desembre de 2015
Dota ció de 1'exe rcici
Aplicac ió de provisions
Sa ldo al31 de desem bre de 2016
Dotació de 1' exercici
Aplicac ió de provisions
Saldo al31 de desembre de 2017

5.178
11.480
(5.206)
11.452
5.989
(11.45:2}
5.989

Els Administradors consid eren que la correcció valorativa cons titui'da és consisten t amb !'experiencia
histórica, la va loració d e l'entorn económic actua l i els riscos inherents a l'activitat propia de la Societa t.
Nonna lment no es cobren interessos sobre els comptes a cobrar, essent el període mig de cred it concedit de
30 dies . La tota litat dels sa ldos que figuren en aquest epígraf vencen en el transcurs de l'exercici 2017 i els
Adminish·a dors consideren que l' import que figura en el balan¡; adjunt, en relació a aquests actius,
s'a proxima al seu valor raonable.

1O. Fons propis
10.1

Capital social

La Societat té un capi tal social d e 5.997.078,50 euros, representat per 19.957 participacions socials
nomin atives de 300,5 euros de va lor nominal cadascuna tota lment su bscrites.
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Am b data 26 de juny de 2008 la Junta General de Socis va ap rovar una ampli ació d e ca pital, de 5.895
participacions amb un nomin al de 300,50 eu ros cadascuna, totalment s ubscrites i desemborsa des . Aquesta
ampli ació s' insc ri gu é en el Registre mercantil el1 2 de novembre de 2008.
Amb data 29 de nov embre de 2017, la Junta General de Socis va aprovar una nova ampliació de ca pital de
5.672 participacions amb un nom inal d e 300,50 euros ca dascuna i una prima d'emiss ió d ' un va lor total de
36.073,92 euros, realitzada per compensació de cred its amb la Fw1dació Universitat Autónoma de
Barcelona.
Els socis a 31 de desembre de 2017 i 2016 són els següen ts:
N' de participacions

Socis
Fundació Univers ita l Autono m a de Barcelona
Ajuntilment d e Ce rd a nyoln

•vu parlicipació

18.747
1.210
19.957

93,94 %
6,06%
100'Y,,

Prim a d'em issió
La prima d'emissió es pot destinar a les mateixes finalitats qu e les reserves voluntaries d e la Socie tat,
incloent la seva conversió en capital.

Rese rve s
En I'Es tat de ca nvis en el pah·ünoni net que forma part d'aquestes comptes anuals, es detallen els saldos i
moviments agrega ts prod uils durant els exercicis 201 7 i 2016 en aques t epígraf del balan<; adjunt. A
continuació es presenta la composici ó i moviments de las diferents partides que el co mpasen:
Saldo al
Lega l i es tahttari es
Rese rva lega l
Al tres reserves
Reserves de capita litzac ió
Reserves volunlaries
Reserves esmenes d 'e rrors
Diferencies pera justos co pita! a euros
Tota l

Sal do al

Augment

31.12.15

189.393

48.174

31.1 2.1 7

237.567

93.409

330.976

43.356
797.326

-

43.356
2.221.483
(2.578.957)
51

934.091

16.909

-

-

-

990.598
(2.578 .957)
51

433.559

-

1.424.157
(2.578. 957)
51

J1.398.915)

481.733

(917.182)

-

Saldo al

Augment

31.12.16

-

Reserva Legal
D'acord ambla Llei d e Societats de Capitals ca l destinar-ne una xifra igual al 10% del benefici d e l'exercici a
dotar la reserva legal fins que aquesta iguali, almenys, el 20% del capital social. A tanca ment deis exercicis
2017 i 2016 la Societat té dotada aquesta reserv a per l'import minim que es tableix la Iegislació.
Aquesta reserva només es pot utilitzar per augmentar el capital en la part del seu sa ldo que excedei xi del
10 % d el capita l ja augmentat. Excepte per aq ues ta finalitat i mentre no superi el 20% del capital social,
només es podra destinar a compensa r perdues sempre i quan no existeixin alh·es reserves suficients amb
aquest fi.
Aqu es ta reserva no és distribuible als socis i només p odra ser utilitza da per a co brir, en cas d e no tenir
altres reserves disponibles, el sa ldo deutor del compte de Perdues i guanys. El sa ldo registrat en aquesta
rese rva podra ser des tinat a incrementar el ca pital social.

Vil¡;¡ Unlvc
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Rese rva de Cap ita litza ció
La Socie tat d otara la denomin ad a reserva de capitali tzació amb ca rrec a rese rves v o lunti~ri es per im port d el
10% de l'increment de Fans Propi s de l'exe rcici 201 7 respecte al 2016, d 'aco rd amb el previs t en l'a rticle 25
de la Llei 27/2014, de 27 de n ovembre de l'lmpos t de societats. La dotació d e reserva d e capitalitzaci ó és
obli ga toria en la mes ura que la Soc ietat ha a pli ca t una reducció a la Base Imposa bl e de l'lmpos t de societa ts
en l'exercici 201 7 per un import de 79.733 euros. La citada reserva és indisp onible d urant un període de 5
anys a partir del 31 de desembre de 2017.
Durant l'exercici 201 7, s'ha d ota t la reserva de ca pitalitzac ió co rresp onent a l'import del10 % de l'increment
de Fans Pro pis de l'exercici 201 6 respecte al 2015 que la Societa t va a plicar com a red ucció a la Base
lm posa ble d e I'Imp os t d e societats en l'exercici 201 6, per un impo rt de 43.356 eu ros . La citada reserva és
indisponible d urant un període d e 5 anys des de 31 de desembre de 2016.
D'acord amb el Reía! Decret-Liei 7/ 1996 de 7 de juny sobre mesures urgents de ca rac ter fi sca l i de fom ent i
liberalització de l' ac ti v itat económica, la Societa t va ac tu alitzar l' exercici 1996 els seus elements pa b·im onials
de l'inunobili tza t material per import d' uns 2.872.075 euros.
Transcorregut el tennini de 3 anys es mentats al Reial Decret-Llei 7/ 1996, de 7 de juny, sense ca p
comprovació per part de la Inspecció deis Tributs res pec te a la Revalorització efectu ada, la Societat va
d ecidir l' any 2000 aplica r part d el sa ld o del compte de Reserva a la Compensació de Pérdues d'Exercicis
anteriors. La res ta d el sa ld o d' aquesta Reserva es va aplicar l'exercici 2001 compensa nt pérdues d 'exercicis
anteriors.

11 . Ajustaments per canvi de va lor
Elmoviment d' agues t epígraf del balan<; adjunt durant els exercicis 201 7 i 201 6 ha es tat el següen t:
Sald o al
31.1 2.15

Operacions de

Augme nl s

Traspasa
rcsult ats

Efccle

Saldo al

imp os iliu

31.1 2.16

Disminu cio ns

Tra spasa
res ull ats

Efec le
imp os itiu

Saldo al
31.1 2.1 7

(2.818.339)

(583.615)

764.207

(45.148)

(2.682.895)

84.105

712.398

(199.126)

(2.085.518)

(2.818.339)

(583.615)

764.207

(45.148)

(2.682.895)

84.105

712.398

(1 99.126)

(2.085.51 8)

cobertu ra

Total

El import que fi gura en la partid a "Ajustas de va lor per operacions de cobertura" recull la pérdua generada
perla pa rt efi ca<; deis canvis de valor deis deri vats finance rs design ats i qualificats com cobertures comptables
de flu xos d e efectiu. Corres pon basica ment a cobertma de tipus de interés lligat al pass iu regisb·at en el balan<;
per deutes amb entitats de crédit (ve ure nota 13), als que s'aplica la comptabilitat d e cobertures per complir els
requisits establerts en la normativa co mptable (nota 15).

12. Subve ncions , donacions i llegats rebuts
La composició i els m oviments realitzats durant els exercicis 201 7 i 201 6 en els comptes inclosos en aqu es t
epígraf del balan<; adjunt han estat els següents:
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Or igen

Sa ld o a l
31.1 2.1 5

Adcl icio ns

Imput ac ió a
rc s u llat s

Efec lc

imposiliu

Sa ldo a l
31 .1 2.16

Imput ació a

Addic iuns

res ullill S

Saldo al
31.12.17

Efec le
impos itiu

S ub ve ncions
De cap it al

662.198

(34.551)

8.534

636.181

(3-1.551)

8.534

610.164

208.471

( 10.8ó7)

2.ó84

200.28R

( 10.867)

2.684

192.105

85.326

(4.4 48)

1.099

81.977

(4.448)

1.099

78.628

3 18.870

(1 6.528)

4.083

3 06 . ~ 25

( 16.528)

4. 082

293.979

1.274.865

(6 6.394)

16.4 00

1.224.871

(66.394)

16.399

1.174.876

D'cxp lotilc ió

To ia l

Subvencions de capital
Aqu est epígraf d el bal an<; corres pon a:
•

Una subvenció de capita l canali tza d a a través de la U.A.B. concedida pe! M.O.P.U. l'any 1992 per un
tota l de 1.803.036 e uros, per a l'edificació d' h ab itatges socials. La period ificació deis ingressos de la
subvenció es rea li tza de forma linea l en funció de la vida de l'inunobili tzat afec te (46 anys).

•

Dmant l'exercici 1998 la Universita t Autó noma de Barcelona va concedir una subvenció de capital, per
un import de 180.304 Euros, pera la construcció de les passeres del Rectora t.
La periodificació deis ingressos es realitza en funció de la vida útil del bé d ' immobilitza t (49 anys) i
s' imputa anu almen t a resultats.

•

Dura nt J'exe rcici 1996 la Ca ixa d 'Estalvis de Cata lunya va concedir una Subvenció de Cap ital per un
import de 450.759 Euros, pels projectes cultu ra ls prev is tos per la societat absorbida Pla<;a Cívica.
La subvenció va ser aportada a raó de 150.253 e uros pels anys 1996, 1997 i 1998, quedant totalment
desemborsada a 31 de desembre de 1998.
La periodificació deis ingressos de la subvenció es realitza en funció deis anys de duració de la
concessió ad ministrativa (50 anys), imputant-se anualment a resultats.

•

Una s ubvenció cana litzada a tra vés de la U.A.B. concedida pe! Minis teri d' Assu mptes Socia ls, durant
els anys 1991, 1992 i 1993 per un total de 793 milers d' eu ros, perla consh·ucció de la Vi la Universitaria.
La periodificació deis ingressos de la subvenció es realitza de forma lineal en fundó d e la vida de
l'immobilitzat afec te (46 anys).

13. Deutes a llarg i curt termin i
La compos ició d' aq ues t epígrafs del balan <; ad junt al 31 de desembre de 201 7 i 2016 han estat els següents:

Deutes amb entitats d e cre dit
P réstecs
Deutes per inte ressos
Derivats (Notn 15)
Alh·es passius financers
Prove"idors d' immobilitzal
Fiances i diposits rebuts
Al tres passius finance rs
Total

Total a l
31.12.17

Deutes a
curll ennini

De u les a

ll arg termjni
15.192.202
15.192.202

De u les a
llarg tennini

De u tes a
cm1lermini

17.153.239
16.928.453
224.876

16.928.453
16.928.453

-

1.961.037
1.736.251
224.786

2.780.690

-

384.047

1.021.237
10.128
1.004.259
6.850
2.982.274

384.047
18.356.939
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Tota l a l
31 .12.16

-

1.944.834
1.736.252
208.582

18.873.287
18.664.705
20S.582

2.780.690

3.577.194

-

3.577.194

1.405.284
10.128
1.388.306
6.850
21.339.213

386.447

1.019.984
28.685
985.391
5.908
2.964.818

1.406.431
28.685
1.371.838
5.908
23.856.912

386.447

20.892.094

L'import que figura co m a deutes amb entitats de cred it a curt termini en el quadre anterior, inclou un
import de 225 milers d'euros per interessos ex plícits meritats pendents de pagament al tanca ment d e
I'exercici 201 7 i per import de 209 milers d'euros al tancament d e l'exe rcici 2016.
La totalitat deis pass ius financers manting u ts per la Societa t s' han classificat a efectes valoratius dins la
ca tegoría de " Debits i partid es a pagar" .

Préstecs amb entitats de crédit
El detall deis prés tecs subscrits i les seves prin cipals condicions a l 31 de desembre de 2017 i 2016, és el
següent:
Milers d' Euros
Enli tat financera

DEFPA BANK
Crédit Sindica l

Data de

Ti pus de

venciment

gara nti a

31/07/2027
31/ 07/2027

(*)
(*)

Pa ssiu no
corrent

201 7
Pass iu
corrent

10.817
4.375

1.236
500

Total
12.053
4.875

2016
Pass iu
corrent

Pass iu no
corrent

12.054
4.875

1.236
500

Total
13.290
5.375

Total
15.192
1.736
16.928
16.929
1.736
18.665
(*) Prestecs que es troben avalats o garan hts pe r la Umvers1tat Autonoma de Barcelona 1 coberts m1~an <;a nt un msh·um enl
fin ancer d eri va ! que assegura un hpus d e interés fi x.

Tots els prés tecs su bscrits han meritat tipus de mercat, referencia ts al eu ribor mes un diferencial.
•

Amb data 31 de juliol 2007 es va formalitzar w1 credit amb el DEFPA ACS BANK per import inicial de
22.252.529 Euros, amb un tipus d ' interes referenciat a l'Euribor més un 0,058% amortitznble en 20
anys, amb dos anys de carencia.

•

Les entitats Caixa d'Esta lv is i de Pension s de Barcelona, Caixa de Ca talunya i Banco Santand er S.A.
van fonnali tza r amb VTLA UNIVERSITARIA S.L. el 31 de julio] d e 2007, un cred it sindicat per un límit
total de 9.000.000 euros. A 31 de desembre de 2010 la Societat va disposar de 7.875.000 euros amb un
ti pus d' interes referencia t al Euribor més un 0,25%, amortitzable en 20 anys, amb dos de carencia .

•

Addicionalment, en l' exercici 2009 la companyia va contra ctar un SW AP d e ti pus d' interes per
assegurar el credit sindica t i el préstec concedit amb el DEFP A A 31 de desembre d e 201 7 la valora ció
del instrument financer es nega tiva per import de 2.781 milers d' euros qu e la societat ha comptabilitzat
per el seu valor net d'impostos a patrimoni net (2.085 milers d 'euros), aquest insh·ument de cobertura
es altament efica <; i esta vincula t a l' evoluci ó d e 1' amortització d eis préstecs coberts.

Altres passius fin ancers
Les fiances rebud es a curt tennini es corresponen amb els pagaments rea litza ts pels arrendadors, la qua!
consisteix en:
•
•

una quota fi xa de 170 Euros.
un mes de fian¡;a segons tipus d'habitatge .

Al 31 de d esembre de 2017 i de 2016, el detall deis de utes p er terminis de venciment és el següent:

Fins 1 any
Entre 1 i 2 anys
Entre 2 i 3 anys
Entre 3 i 4 anys
Entre 4 i 5 anys
Més d e 5 anys
Total

Deutes amb

Altres passius

entitats de crédit

financers

1.961.037
1.736.252
1.736.252
1.736.252
1.736.252
8.247.194

1.021.237
384.047

17.153.239

Tota l 31.12.17

Dentes amb
entita ts de credit

Altr·es passius
fin ancers

Total 31 .12.16

1.944.834
1.736.252
1.736. 252
1.736.252
1.736.252
9.983.445

1.019.984
386.447

-

2.982.274
2.120.299
1.736.252
1.736. 252
1.736.252
8.247.194

-

2.964.818
2.122.699
1.736.252
1.736.252
1.736.252
9.983.445

1.405.284

18.558.523

18.873.287

1.406.431

20.279.718

-
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14. Deutes amb empreses del grup i associades
La composició a 31 de dese mbre d eis exercicis 201 7 i de 2016 en els comptes inclosos en aques t epígraf del
ba lanc;: adjunt han es tat els següents:
Deules a ll arg
termini

2017
D eut es a cmi
lermini

2016

Deules a llarg

Tot a l

tennini

Deutes a curt
termini

Total

-

-

-

1.740.640

-

1.740.640

Al !Tes pa ss i us financ ers
Al tres d eutes

16.043
16. 043

-

16.043
16. 043

16.043
16. 043

-

-

-

16.043
16.043

To tal

16.043

-

16.043

1.756.683

-

1.756.683

De utes am b empreses d el grup

Amb data 3 de desembre de 2010, la societat i el seu principal soci (FU AB) va n form alitza r un prés tec
participatiu per mitja de la transformació del sa ld o de comptes corrents en prés tec, a 31 de d esembre d e
2014 l'import d el préstec es de 1.145 milers d'euros . L'a morti tzació total del principa l teni a data de
venci ment al 31 de desembre de 2020.
Amb data 25 de juny de 2014, es va fonna litza r un segon prés tec participatiu per un import ma xun
disponible de 850 milers d' euros. A 31 d e desembre de 2016, l'import disposa t era de 596 milers d ' euros i no
s'han realitzat disposicions addicionals durant l'exercici 2017. L'a morhtzació total del principal tenia data
d e venciment al 31 de desembre d e 2025.
Amb data 20 de novem bre d e 2017, s'aprova el ve nciment anticipat deis esmentats crédits, per
pos terionnent, amb data 29 de novembre de 201 7, procedir a l' amortització d e la totalitat deis esmentats
préstecs mitjanc;:ant l'ampliació de capital citada a la No ta 10.1 anterior.
Els dos préstecs tenien un interés fi x d' un 2% anua l més un interés va riable d'un 5% d eis beneficis nets de
cada any . La societat ha regis b·at 167 milers de eu ros en concepte d'efecte fi.nance r de l'exercici 2017 (106
milers de euros al 201 6) .
Addicionalment la societat manté registrat en el epígraf de provei'dors els deutes derivats del ca non prev is t
al pla d'empresa a pagar a la mateixa U.A. B. co m a societat concessiona ri a, per un total d e 150.253 euros
import a periodifica r durant els 50 anys de la co ncessió de Plac;:a Cívica, imputant-se a despesa de l'exe rcici
3.005 euros anuals, essent l' import merita t a 31 de desembre de 2017 de 66 milers d'euros (63 milers d'e uros
al 2016). (veure nota 1). Durant l'exercici 201 7 s'ha procedit al pa ga ment d ' una part d' aquest canon, per un
import de 22.037 euros, qued ant pendent de pa gament a 31 d e desembre d e 2017, un total de 44 milers
d'euros.

15. ln struments financers derivats
Les operacio ns que realitza la societat l'ex posen a riscos financers, principalment al risc de tipus d' interés.
Ambla finalitat de reduir !'impacte d'aques t risc i d 'acord ambla política de ges tió del mateix (veure nota
20), la Societat té contrac tats diferents derivats finan cers.
El detall del valor raonable deis conb·actes al tancament d e 1' exercici 2017
natura lesa de l'instrument és el següent:
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de 2016 en funció de la

Exerc ici fina lil za t el 31 d e desembre d e 201 7:

Derivats de ti pus d' interes
Pe rmutes d e liJ>U S d ' inte res
Total

Pass iu s

Actiu s

Nocional
11>.664.705
18.664.705

No corren(

Corrent

-

-

-

-

No correnl"

Corre nt

-

2.780.690
2.780.690

Exercici finalil zot el 31 de d esembre d e 2016:
Actius

N ocional

Derivats d e tipus d' interes
Permutes d e ti pus d ' inte res
Total

Corrent

No corrent

18.664.705
18.664.705

-

Pass iu s
No correnl

-

-

Corre nt

-

3.577.194
3.577.194

-

-

L'import tota l de la va ria ció neta positiva dmant l'exercici 2017 en el va lor raonable es timat net d'efecte
impositiu deis instruments d erivats ha estat de 597 mi lers d 'euros (135 mi lers d'euros en 2016).

16. Adm inistracions Públiques i situació fiscal
El detall deis sa ldos amb Adminish·acions Públiques al 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016
és el següent:
Sa ldo al
Administracions Públiqu es deutores
Actius per impost diferit

Sa ldo al

1.071.198

-

31.12.17
1.071.198

-

30

30

1.071.198

30

1.071.228

Altres credits amb Adm in is tracio ns

Públiques
Total

Co rrent

No corrent

Corren!

No correnl

-

31.1 2.16
1.290.972

5.564

5.564

5.564

1.296.536

1.290.972

1.290.972

Saldo al
Adminis tr.1cions Púb li ques creditores
Passiu s per impost diferit
Pass iu s per impost corrent

Al tres deutes amb Administracions
Públiques
1-lisenda Pública, crecli tora per retencions
practicarles
Hisenda Pública, creditora per lV A
Organismes de la Seguretat Social
Al tres
Tota l

-

31.12.17
404.085

-

77.686

77.686

-

86.056

86.056

-

18.982

18.982

-

46.630
20.444

46.630
20.444

163.742

567.827

No corrent

Corre nt

404.085

-

404.085

Sa ldo al
Corrent

No corrent

420.485

-

-

-

31.12.1 6
420.485

34.334

34.334

-

15.247

15.247

-

19.075
12
34.334

19.075
12
454.819

420.485

lmpost sobre beneficis

Degut al diferent tractament que la legislació fiscal pennet per a determinades operacions, el resultat
comptable difereix de la base imposable fiscal. La conciliació enh·e el resultat comptable i la base imposable de
l'Impost de Societats a 31 de desembre de 2017 i a 31 de desembre de 2016 és la següent:
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Comp le de
Pérdues i gua nys
Augmenl
Ingressos i des peses del exercici
lmposl so bre socielals
Diferencies pennanent s
Diferencies temporiln ies

Total 2017

Disminució

1.536.951
100.087
1.500

Amb origen en el exercici
An1b origen exercicis anteriors
Dismin uci ons per Re serva d'estabilització
Compe nsació bases imposables negatives
d' exercicis anteriors

Compl e de
Pérdues i_gua n)'S
Augment

(38.462)
(99.678)

1.536.951
100.087
(36.962)
(99.678)

934.090
51.233
1.500

(99.678)
(79.733)

(99.678)
(79.733)

-

(1.050.278)

(1.050.278)

-

-

Total 2016

Disminució

-

(38.462)
(99.678)

934.090
51.233
(36.962)
(99.678)

(99.678)
(43.356)

(99.678)
(43.356)

(805.327)

(805.327)

-

-

-

Base imposable (resu lt a! fi scal)
Quola Íntegra

-

-

370.387
92.597

La conciliació entre la quota integra i la quota a ingressa r de l'lmpost de Societats a 31 de desembre de 2017 i a
31 de desembre de 2016 és la següent:
31.12.17
92.597
-13 .157
79.440
-1.754
77.686

Quola Íntegra
Deduccions
Q nola líquida
Relencions i pagamenls a com pte
Lmpo rt a ingressar

31.12.16

-

o
o
o
o

La conciliació enh·e la quota líquida i la despesa per impost sobre societa ts es la següent:
31.12.17
Quota líquida
Alh·es
Compensació bases im posab les activades
Activadó de bases imposables
Actius per diferéncies temporil nies d ed u"ibles
Ac ti vació ded uccions

31.12.1 6

79.440
(20.584)
210.472
(201.734)
32.493

Des pesa per impos t sobre socie tats

21.330

24.319
5.584

100.087

51.233

La composició i movimen t d'aquests epígrafs del balanc; adjw1t es la següent:
Sa ldo al
31.12.15
Aclius per impost diferil
Bases imposables negatives
pendents de compensar
Diferencies temponlnies
Deduccions

Deri,·a ts
Passi us per impost diferí!
Per di.fe rencies temporanies

1.387.353
194.873
251.315
1.719
939.446
(436.885)
(436.885)

Addicions

Sa ldo al
31.12.16

S011ides

5.584

(101.965)

-

-

-

(56.817)

Addicions

Sortides

Sa ldo al
31.12.17

1.290.972
194.873

222.317
217.333

(442.091)
(210.472)

1.071.198
201.734

4.714
270

(24.920)
(7.573
(199.126)

174.292

(45.148}

194.498
7.303
894.298

16.400
16.400

(420.4 85)
(420.485)

16.400
16.400

(404.085)
(404 .085)

5.584

-

-

695.172

La recupera bilitat deis ac tius per impos tas diferits s'ava lua en el moment del se u reconeixement i al menys
al tancament de l' exercici, d 'acord amb els resu ltats prev is tos de la Societat per als propers exe rcicis. Amb
motiu d'aquest analisis la societat manté reconeguts en el balanc; ad junt 667milers d 'euros d 'acti us nets per
impost diferit.
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Actius i pass ius per impostos diferits

La diferencia enb·e la carrega fis ca l imputada al resultat deis exercicis 2017 i de 2016 i als exercicis
precedents i la carrega fiscal ja pagada o que s'haura de paga r per aguells exercicis es registra en els
comptes "Actius per impostas diferits" o "Passius per impostas diferits", segons correspongui. Aquests
impos tas s'han calculat mi~an<; ant l'aplicació als imports co rresponents del tipu s impositiu nominal vigent.
Les principals disminucions de l' any 2017 per impos tas diferits corresponen a la reversió de l'aplicació en
exercicis anteriors dellímit d 'a mortitzacions dedui"ble del 70% de la despesa comptable per amortització de
l'immobilitza t, conforme a l'i.ndicat a la Llei 16/2012 de 27 de desembre de 201 2.
La imputació a res ultats por la disminu ció deis actius per impostas diferits s' ha realitza t amb carrec a la
compte comptable "Ajus tos negatius por imposició sobre beneficis" i la dismi.nució deis passi.us per
impostas diferits con abonament a la compte "A jus tos positius en la imposició sobre benefici s". En cas
d'i.mputació deis aju s tas a patrimonj net, aques ts s' han dut a terme amb carrec o abonament a la compte
"Ajustas per can vi d e valor", segons correspongu i.

Bases imposables negatives pendents de compensar

D'acord ambles declaracions de I'Impost de Societats presentad es i després d e compensar el benefici de
l'any 2017, la Soci etat disposa de les següents ba ses imposa bles negatives a compensar contra eventuals
beneficis fu turs:

La Societat manté registrada a 31 d e desembre de 2017 actius diferits per import de 202 milers de euros,
que correspon a la totalitat de bases imposa bles negatives pend ents de compensar.
La Societat té oberts a i.nspecció els quah·e últims exercicis pera tots els impostas que Ji són d 'a plicació. Els
Admi.nish·adors estimen que no es produiran passius o conl::i.ngencies significatives com a conseqüencia de
futures inspeccions.
Ateses les diferents interpretacion s que poden fer-se d e la normativa fiscal aplicab le i deis possibles
res ultats de les inspeccions pels .:mys pendents de verificació, podrien ex istir contin gencies fiscals no
susceptibles de quantificació objectiva pero que en qualsevol cas no afectarien si.gnificativament els comptes
de la Societat.

17. lngressos i despeses
Carregues socials

La composició d'a qu es t epígraf del compte de Perdues i. Guanys deis exercicis 2017 i de 2016 és la següent:
E tu os

2017

2016

Seguretat soc ial a cárrec d e !'empresa
Altres d esp eses socia ls

188.331
9.525

174.937
4.793

Total

197.856

179 .730
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La plantilla milja d e l'exercici 201 7 i de 2016 per categoría és la següent:
Categories

2017

2016

Directius
Admini slratius
Manteniment i serveis

1
16

1
16

3

3

Total

20

20

La dish·ibució de la plantil la al tancament de l'exercici 201 7 i de 2016 per ca tegoría i sexe és la següent:
Calegories

2017

Home

Dona

2016

Total

Home

Dona
1
11

Directius
Admi1üstratiu s
Manteniment i se rveis

-

1

1

-

4

11

4

1

15
5

4
3

Total !loes de h·eball

8

13

21

7

Total
1

1

15
4

13

20

Al tancament de l'exercici 2017 i 2016 l'entitat no disposa de personal contractat amb discapacitat major o
igual al33 per 100.
Ates que les decisions esh·a tégiques i les operacions de negoci són insh·uYdes i controlades pel soci majoritari,
la Societat no m anté en la seva plantilla ca p empleat que pugui ser considerat coma alta direcció.
A 31 de desembre de 2017 el Consell d'admlnish·ació esta format per 8 homes i 4 dones (9 homes i 4 dones a
31 de desembre de 2016).

lngressos i despeses financeres
El de tall dels ingressos i d espeses financeres inclosos en el compte de Pérdues i Guanys a 31 de desembre de
2017 i a 31 de desembre de 2016 és el següen t:
2017

Ingressos
Interessos d' empreses del grup
lnteressos d' a ltres aclius fin ancers

2016

9.083

3.549

48

386

Despeses
lnteressos per deutes

(884 .161)

(878 .165)

Resulta! financer

(875.030)

(874.23 0)

lnformació sobre aspectes Mediambientals
Durant els exe rcicis 2017 i de 2016 no ex isteixen riscos m ediambi entals significatius d erivats de l'activitat
desenvolupada p er I'Entitat, perla qual cosa no s'han con stituH provisions esp ecífiques al respecte. Així
mateix, no existeixe n contingéncies relacionades amb la protecció i millora del medi ambient. Dura nt els
exercicis 2017 i de 2016 no s'han rebut subvencions de na tura lesa mediambie ntal.
Les despeses qu e la socie tat ha realitza t ambla finalitat de protegir el medi ambient no són significatives.
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18. Operacions amb parts vi ncu lades
Saldos i transaccions amb parts vincul ades

Es consid eren parts vincul ades a la Socie tat, a més d e les entitats del grup, multi grup i associades, als
AdmiJlis b·a dors i el personal d' Alta Direcció d e la Societat (incloent els seus famili ars propers) ai xí co m
aqu elles entitats sobre les que els mateixos pu guin exercir el control o una influencia signifi ca ti va.
El d etall, a tancament d eis exercicis 2017 i de 2016, deis saldos d eutors i creditors mantinguts amb parts
vincul ades a la societa t i no incloses en al tres notes de la memoria és el següent:

Ac tiu
Clients
Altres ac tius IJguids eguivalents (Cash pooling)
Pass iu
G·ed itors comercials

Entita t

Al! res
e mpreses del

Domiu ant

gt~up_

171.869
89.569
82.300

176.085
176.085

-

Tot al a
31.1 2.17
347.954
265.654
82.300

8.450
8.450

59.113
59.113

67.5 63
67.563

Entita t
D o min ant

141.741
-

Al! res
e mpreses del
_grup
887.473
887.473

141.741
894 .034
894.034

1.529
1.529

Total a
31.12.16
1.029.214
887.473
141.741
895.563
895.563

Tanmateix, el detall de les transa ccions realitzad es amb parts vinculades durant els exercicis 201 7 i de 2016
és el segü ent·
Entitat
Dom.inant

lngt·essos
Prestació de serve is

Despeses i divide nds
Se rveis Re buts (')

975.214
975.214

Al! res
empreses del
grup
480.024
480.024
110.925
110.925

1.155.884
1.155.884

Total 201 7
1.455.238
1.455.238

Entitat
Dom_in ant
494.41 2
494.412

AI!Tes
e mpreses del
grup
1.104.456
1.104.456

T otal 201 6
1.598.868
1.598.868

1.266.809
1.266.809

1.436.360
1.436.360

557.916
557.916

1.994.276
1.994.276

(') lnclou els cos tos perla cess1ó del personal cla n de la Du·ecCJó

•

Les operacions amb parts vinculades rea litzad es en el transcurs d e l'exercici són própies del b·imsit
ordinari de la Societa t i s'han realitzat, en general, en condicions d e mercat. Les transaccions més
significa tives són les següents:
- Conb·actes ct'arrendament d'inmlObles ambla FUAB, acciorus ta principal de la societat. Les despeses
derivades ct'aqu ests conb·actes fi guren incloses en la partida "Serveis rebuts" del quadre anterior
(Nota 7.2).
- Ingressos per arrendaments d 'ofici.nes a la FU AB i a Serveis de Turisme.
- Conb·actes d' arrendaments d' immobles amb H otel Campus, S.L. fins al 13 de maig de 2016.
- Conb·acte. de Cash-poo!iJlg ambla FUAB. El efectiu és ges tionat a tra vés de un compte co rrent ambla
FUAB en virtut d 'acords de b·eso reri a amb Ca talunya Ca ixa .

19. lnformac ió relativa a Ad ministradors
19.1

Remuneracions als Admini stradors

Durant l'exe rci.ci 201 7 i d e 2016, els Administradors de la Societat no han rebut remuneracions per cap
concepte, no exis tint obligacions en materi a de pensions, ni bes b·e tes o credits concedits als ma teixos.
L' import pagat perla Sociedad per primes de polisses de responsa bilitat civ il dels adminis tradors durant
I'exercici 201 7 ascendeix a 3.609 euros (3.503 euros a l'exercici 2016) .

Vll<l Unlvcr ·
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19.2

Altra informac ió re lativa als Adm inistradors

De confo rmita t amb l'es tabler en l'a rticle 229 de la Llei de Societa ts de Ca pital, els Ad minis tradors itúonnen
que tant ells com les persones vincul ades a les que es refereix el articl e 231 de la citad a Llei, no d is posen d e
p articipa cions en societa ts l'objecte social de les quals es id enti c, an aleg o complemen tari al desenvolu pa t
pe rla Socie tat.
Ta nmateix els ad ministrad ors de la Societat no s' han h·o bat en situacions de cmúlicte d'interes direc te o
indirec te ambl a Societat.

20 . Altra lnformació
20 .1

lnformac ió sobre naturalesa i nivel! de risc deis instruments financers

lnformació qu alitativa

La gestió d eis riscos fin ancers de la Societat esta cenh·a litzad a en els Administrad ors de la Societa t, els
qu als ten en es tablerts els mecanismes per conholar 1' ex posició a les va riacions en els riscos d e cred it i
liquid itat. A continuació s' indiquen els principals riscos financers q ue impac ten a la societat.
Risc de credit: Els principals ac tius financers de la Socie ta t són sald os de ca ixa i efectiu , deutors comercials i
comptes a cobrar am b el grup. El risc de cred it és atri bui.ble principalment als seus de utors co mercia ls, la
Societat no te concenh·ació de risc d onat el volum de clients existent, essent els sald os mes significa tius amb
socie ta ts del g rup. Els imports es reflecteixen en el balanc;: nets de deteriorament, estima t perla d irecció en
fu nció d e !' ex periencia d' exercicis anteriors i de la seva va loració d e !' entorn economic ac tual.
Risc de tipus d'in teres: Els prés tecs esta bl er ts amb entitats financeres es tan referenciats a l'evolu ció de
l'Euribor. Els Administrado rs de la Socie ta t consid eren que J'exposició al risc és limitad a d onat que les
va riacions de ti pus de interés per els recursos aliens en gran mesura (nocional de 23.873 milers d ' eu ros)
es tan coberts per el swap que la societa t té contrac ta t sobre el cred it siJ1di ca t i el prés tec del DEFPA.
Risc de tipus d e canv i: El risc de tipus d e ca nv i és nul ja que la Societa t no rea li tza transaccions fo ra d el
territori n aci on al.

Política i gestió de riscos

No existeixen riscos que n o fi gurin en el balanc;: i sobre els que no s' hagi inco rpora t infonnació en una altra
n ota de la mem üria que sigui significa tiva i necessaria per a la determinació de la posició fin ancera de
!'em p resa.
Garanties com promeses amb te rc ers

Al tanca ment de l'exercici 201 7, no hi ha ava ls presentats d ava nt d'entitats finan ceres ni alh·es en titats.
Honorari s dei s auditors i entitats relacionades

Els honoraris meritats durant els exercicis 201 7 i de 201 6 pels serv eis professionals prestats per MAZARS
Auditores, S.L. P. ascendeixen a 10.340 milers d'euros anu als per a mbdós exercicis. Els impor ts ind icats per
serveis d 'auditoria inclouen la totalitat deis honoraris relatius a !'auditorí a deis exercicis 2017 i de 201 6
res pectiva ment amb ind ependencia d el moment de la seva fachtració.

34

21. lnformació segmentada
La clistribució de la xifra de negoci deis exercicis 2017 i de 2016 classificada per segment d' activitat és la següent
Segment Activitat

Arrendaments Residencia Vila
Arrendaments Locals Comercials
Arrendaments Cases Sert
Arrendaments FUAB
Arrendaments EscoJa de Turisme
Arrendaments HOTEL
Campanya d'Estiu
Refacturacions de serveis a llogaters
Serveis diversos
Total

2017

2016

5.566.528
569.243
343.859
288.270
303.049
360.000
378.708
1.068.201
143.991
9.021.849

5.528.106
576.872
344.881
186.469
302.244
201.505
303.820
932.499
141.683
8.518.079

Aquesta xifra de negoci s' obté de les instal·lacions que la Societat explota en el Campus de la U.A.B. a
Bellaterra (Cerdanyola del Valles).

22. lnformació sobre els

apla~aments

de pagament efectuats a prove"idors.

A continuació es detalla la informació referida als apla<;aments efectuats als provei'dors requerit per la Llei
15/2010 al tancament de l'exercici 2017 i 2016:
2017

2016

Di es

Di es

Període mitja de pagament a prove'idors

72,47

78

Ratio de les operacions pagades
Ratio de les operacions pendents de pagament

74,38

92,23

60,78

37,25

Import (euros)

lmport (euros)

1 Total

pagaments realitzats
pendents

1 Total pagaments

4.345.648

4.785.431

710.749

1.668.182

23. Fets posteriors al tancament
Després del tancament de 1' exercici 2017 fins la data de formulació pel consell d' Adnúnistració d' aquests
comptes anuals, no ha tingut lloc cap fet que afecti a aquests comptes anuals digne de comunicació.

Bellaterra (Cerdanyola del Valles) a 21 de mar<; de 2018

Vila Universitaria
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VILA UNIVERSITARIA S.L.
INFORME DE GESTIÓ
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INFORME DE GESTÓ
de l'exercici clos
el 31 de desembre de 2017
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PRESENTACIÓ
Vila Universitaria es va crear l'any 1991, per tal de promoure la construcc ió i gestionar el
manteniment deis edificis destinats a oferir all otjament dins del Campus als estudiants de la
Universitat Autónoma de Barcelona. Tanmateix Vila Universitaria va promoure la construcció de
l'edifici de serveis (anomenat Edifici Blanc) en el que , a més d'oficines i au les, es situa I'Hotel
Campus. L'any 1992 li va ser encomanada per la Univers itat la gestió, administració i
manteniment del complex Cases Sert, destinat a oferir allotjament dins del Campus a
professors i/o a personal d'adm inistració i serveis de la Universitat.
L'any 1995 es va crear Playa Cívica, S.L. i l'any 1996 va comenyar a funcionar com a centre
comercial i de serveis del Campus. L'any 2008 amb la fusió per absorció de Playa Cívica, S.L .
Vila Universitaria va assum ir-ne la gestió directa .
Pel que fa a l' oferta residencial , l'any 1992 Vila Universitaria va comenyar a oferir el servei
d'allotjament dirigit als estudiants dins del complex anomenat Vil a1 que es compon de 594
apartaments en els quals s'ofereixen fins a 1750 places.
L'any 2008 amb !'entrada en funcionament de l'edifici Vila2 , endegat per tal de donar resposta a
contínues llistes d'espera i també amb la intenció de segmentar l'oferta residencial , Vila
Universitaria va incrementar l'oferta res idencial gestionada en 217 apartaments en els quals
s'ofereixen fins a 434 places .
Després de 25 anys de funcionament, aquesta empresa ha demostrat tenir un nivell d'activitat
plenament conso li da!, amb vocació de servei a la comun itat universitaria, económ icament
viable i compromés amb el manteniment i renovació de les in stal·lacions.
Aquest model de prestació de serveis mitjanyant la creació d'una empresa que cerca fusionar
els avantatges deis models púb lics i privats , evitant-ne tots els inconven ients és , encara avu i
dia, una iniciativa única a tot l'estat espanyol.
Des de la seva fundació, Vila Universitaria ha tingut com a objectiu prioritari donar un servei de
qualitat als seus usuaris. Per tal d'assolir aquest objectiu, ha fixat uns estandards de qualitat de
servei basats en l'exce l·léncia en la gestió, havent implanta! un Sistema de Gestió de la
Qualitat certifica! segons la norma IS0900 1 i un Sistema de Gestió Ambiental certifica! segons
la norma IS01400 1.
L'auditoria de qualitat encarregada a Applus ha donat un resultat positiu del seguiment de les
certificacions IS09001 i IS0140001 .

====
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LES INSTAL·LACIONS
Les instal·lacions que gestion a Vil a Univers itaria són de dos tipus:
•
•

lnstal·lacions dedicades a serveis residencials: Vi la 1, Vila 2 i Cases Sert
ln stal·lacions dedicades a activitats comercials i de serveis : locals comercials de Vila 1,
edifici de se rveis i loca ls comercials de la Plaga Cívica

Vila 1

Constru'fda entre 1991 i 1992, esta composta per 594 apartaments distribu'fts en 19 edificis. La
2
superficie total con stru·lda és de 45.117 m i disposa d'apartaments amb capacitat variable
d'una a cinc persones . Del total de places que s' ofereixen, 48 són en habitatges adaptats per a
persones amb diversitat funcional. Tanmateix a les zones comunes de Vila 1 es disposa d'una
zo na esportiva amb camp de futbol, camp de volei platja, pista d's treet basket, taules de ping pong i s/acklin e. A més, en temporada d'estiu , es posa en marxa la piscina.
Vila 2
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Es tracta d'un únic edifici, constru"lt entre 2006 i 200 8, articula! en 5 móduls , deis quals n'ha
2
queda! un penden! de co nstrucc ió. La superficie construida és de 13.700 m i esta compost per
217 apartaments de dues places. Del total de places que s'ofereixe n, 16 són adaptades per a
persones amb diversitat fun cional.
Cases Sert

. És un conju nt de 43 cases unifamiliars constru"fdes entre 1987 i 1988 amb l'objectiu d'establ ir
un nucli residencial permanent dirigit a personal docent i d'administració i serveis. Dins d'aquest
conjunt hi ha una se rie de cases reservades per a professors visitants. Amb una superficie total
2
2
de 5.522 m , de les 43 cases un ifami liars , 11 són de 150 m en planta única i 32 tenen una
2
superficie de 135 m en tres plantes.
Locals comercials i de serveis de Vila 1

Situats als baixos deis edificis centrals de Vila 1, conformen !'oferta de serveis dirigits als
residents, a l'hora que comp lementen els serveis oferts dins del campus a la resta de la
comunitat universitaria. Hi ha 22 loca ls (entre 30 a 120m 2 ) que en total ocupen una superficie
2
de 2.000 m i que actu alment tenen els següents usos:
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Aprovisionaments, restauració i se rveis:
•
Supe rm ercat
•
Restaurant "E l Ca u de la Vil a"
•
El Frankfurt de la Vil a
•
Botiga de coses diverses "Pupurri"
•
Bugaderia - tintorería
•
Caixer
Serveis de formació comp lementaris :
•
L'Aul a de la Vil a
• Autoescola
Espais
•
•
•

de suport i dinamització de la com unitat res iden!:
Club de Res idents: Sales d'Estudi
Club de Residents: Sala Po liva lent
Club de Res idents: Sala d'Activitats

Loca ls dedicats a oficin es i altres serveis:
• Associació Catalana d'Un iversitats Públiques (ACUP)
•
Detector Dogs
•
FUAB: Econom ía
•
FUAB : Comunicació
Edific i de Serveis

L'ed ifici de serveis o Edifici Blanc acull la seu de Vila Universitaria, I'Escola Universitaria de
Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH), I'Escola de Prevenció i Segu retat Integral (EPS I),
I'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) , una part deis espais
administratius de la Fundació UAB i I'Hotel Escola Campus .
Edificat al mateix temps que Vila 1, té una superfície co nstruida de 14.000 m
deis espais és la seg üent:

•
•
•
•

FUAB Formació
FUAB
Vila Universitaria
Hotel Escola Campus

===== Vila Universitaria
IIH!:W3UiW

2

.

La distribució

2

4.079 m
2
279m
2
646m
2
8.995 m
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L'Hotel Escola Campus va comenr;:a r la seva activitat l'any 1993 i s'utilitza coma instal ·lació per
a desenvolupar la docencia de practiques de la titulació de Direcció Hotelera. Compta amb 104
habitacions i 9 sa les per a congressos, convencions i reunions. La gestió de I'Hotel
s'externalitza mitjanr;:ant un contracte d'arrendament d'indústria a una empresa del sector
actualment, des de 1'1 de juny de 2016, al Grup HOTUSA.

Placa Cívica

Constru·rda entre 1995 i 1996, la Plar;:a Cívica s'articula en quatre nivells de terrasses unides
per amplies rampes i escales i es vincula a la resta del campus a través d'un sistema
d'enllar;:os, que va de les terrasses al pla natural de referencia com si s'elevés el nivell del !erra.
Els en llar;:os es fan amb sis passeres, tres escales i dos ascensors, que comun iquen amb el
parquing central.
A la Plar;:a Cívica hi ha tres tipus d'infraestructures i serveis:
•

L'edifici de restauració, situat al costa! sud de la Plar;:a. La seva situació a'lllada
respecte de la resta d'edificis li atorga un paper id entificador de la Plar;:a.
La planta baixa i el soterrani estan ocupades pel restaurant més gran del campus on es
pot triar entre una variada oferta de menús i apats. La gestió del restaurant esta
externalitzada, des del mes de setembre del 2016 a !'empresa Aramark Servicios de
Cátering , S.L.U.
La primera planta , esta ocupada per una sala d'estudi i per diversos serveis que la UAB
ofereix a les associacions d'estudiants. Addicionalment hi ha dos locals de serveis
comercials.

•

Les botigues de la Pérgola són el teló de fons de la Plar;:a. Una al costa! de l'altra, en
una única far;:ana , mostren a estudiants, professors i PAS l'ample ventall de serveis i
productes.

•

L'edifici Agora, situat a la franja est de la Plar;:a. A la planta baixa, a més de serveis
comercials, hi ha el cinema i una sala polivalent i la seu de la Fundació Autónoma
Solidaria. La planta superior esta ocupada per la Unitat d'Estudiants i de Cultura.
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DADES BÁS IQUES D'EDIFICAC IÓ 1 INFRASTRUCTURES

PLACA CÍVICA

Superficie comercial

3.329 m

2

2

Superficie de sa les polivalents, cinema ...

557m

Supe rficie d'oficines i se rveis a estudiants

4.214 m

2

Superficie urba nitzada

6.800 m

2

VILA UN IVERSIT ÁRIA

VILA 1

Habitatges

594

VILA2

217

Superficie d'habitatges

36. 187 m

Superficie com ercial

1.440 m

2

13.700m

2

-

2

Superficie d'oficin es i serveis a estudiants

600 m

Superficie d'espais comuns de l'edifici

6. 100m

2

2

205 m
2
2

5.482 m

2

1.72 0 m

2

5.82 0 m

2

Superficie urbanitzada

100.000 m

Superficie enj ardinada

10.500 m

Sal es técniqu es i de serveis inte rn s

790m

Places d'apa rcament cobert

-

Places d'aparcament a ca rrer

434

Boques d' incendi equipades

-

35

Extintors

70

68

Ascensors

13

4

2

2

310m

2

100 cotxes + 50 motos

CASES SERT

Habitatg es

11 (Planta Baixa) + 32 (3 plantes )

Superficie d'habitatges

5.522 m

2

Superficie urbanitzada

6.980 m

2

Superficie enj ardinada

1.250 m

2

RECOLLIDA DE RESIDUS

Contenidors de deixa lles

35

Conte nidors d'envasos

8

Contenidors de vidre

5

Contenidors de paper

7

Contenidors de pil es i bateries

4

Contenidors d'oli usat

2

Conte nidors de roba usada

1
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ÓRGANS DE GOVERN
Junta General de Socis

Consell d'admin istració

President
Sr. Josep Lluís Bonet, en
representació de la
Fundació Universitat
Autónoma de Barcelona

Presiden!
Sr. Josep Lluí s Bonet, en
representació de la
Fundació Universitat
Autónoma de Barcelona

Secretari
Sr. Enrique AlcántaraGarcía

Consel lera delegada
Sra. Montserrat Balagueró

Vicesecretaria
Sra. M. Rosa Catala
Representació de les
institucions sócies de la
societat
Fundació Universitat
Autónoma de Barcelona
Sra. Montserrat Balagueró
1 Sr. Jaume Tintoré
Ajuntament de
Cerda nyola del Valles
Sr. Caries Escola
Sánchez

Sessions ce lebradas
19 de juny de 2017
29 de novembre de 2017

Director general
Sr. José Luís Albertos
Secretari
Sr. Enrique AlcántaraGarcía
Vicesecretaria
Sra. M. Rosa Catala
Consellers
En representació de la
Fundació Universitat
Autónoma de Barcelon a
Sra. Ana Ripoll
Sr. Ramon Alberich
Sr. Josep M. Valles
Sr. Caries Sola
Sra. Margarita Arboix
Sr. José Luis Albertos
Sr. Caries Gispert
Sr. Jaume Tintoré

Comissió executiva del
Consell d'Administració
Presiden!
Sr. Josep Lluís Bonet, en
representac ió de la
Fundació Universitat
Autónoma de Barcelona
Conse llera delegada
Sra. Montserrat Balagueró
Vocal representan! de la
Fundació Universitat
Autónoma de Barcelona
Sr. José Luis Albertos
Sra. Margarita Arboix
Sr. Caries Gispert
Secretari
Sr. Enrique AlcántaraGarcía
Vicesecretaria
Sra . Ma. Rosa Catala
Sessions ce lebradas
17 de febrer de 2017
28 d'abril de 2017
17 de juliol de 2017

En representació de
I'Ajuntament de
Cerdanyola del Valles
Sr. Josep Grau Garsaball
Sra. Encarna Linares
Jiménez
Sessions celebradas
30 de marc;: de 2017
23 de novembre de 2017
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LA GESTIÓ
LA QUALITAT COM OBJECTIU

El model de gestió del Sistema Integral de Qualitat de Vila Universitaria es basa en
l'aprenentatge i la millora continua i en l'optimització deis recursos mitjangant una organ itzac ió
eficient i respectuosa amb el medi ambient que realitza un seg uim ent rigorós de l'assoliment
deis objectiu s fixats.
Els objectiu s anuals s'orienten a la millora continua i a donar satisfacció a les parts
interessades de l'organ itzac ió: els residents i usuaris, les institucio ns sócies i l'equip huma.
Pe! que fa als residents i usuaris, s'entén la qualitat com la satisfacció basica de les seves
necessitats i expectatives de servei, adaptant-lo als seus requeriments, evitan! i, si s'escau,
corregint els possibles detectes i comprenent les seves expectatives.
Pe! que fa a les in stitucion s sócies de Vila Universitaria, es tracta d'oferir un servei públic
eficient, honest i rigorós, amb una in equívoca orientació d'autosuficiencia económ ica i un
objectiu de retorn integre deis excede nts dins del sistema públic universitari que !'ha promogut.
En una primera etapa capita litzant !'empresa i amb posterioritat destinan! els excedents a les
fina litats que els socis estim in prioritaries.
Pe! que fa a l'equip huma es tracta d'integrar-lo en l'organització amb un alt nivel! de motivació,
de creenga en el projecte i d'orientació pe! treba ll en equ ip garantint-li un accés efectiu a eines
tecnológ iques de gestió avangada i a un pla de formació permanent adregat a potenciar els
seus coneixements tecnics professionals i les seves habilitats de gestió deis serveis.
A Vila Universitaria els objectius es divideixen en dues categories, de qualitat i departamentals.
Els objectius de qualitat es fixen per curs academ ic i estableixe n tites transversals mentre que
els objectius departamentals, establei xen per cada exercici les accions co ncretes a endegar per
cada departament.
L'exercici s'ha tancat amb un percentatge d'assoliment deis objectius del 100% tant pe! que fa
als objectius de qualitat fixats pe! curs 2016/17 com pe! que fa als objectius departamentals de
l'any 2017.
Els objectius de qualitat fixats per al curs 2016/17 fe ien referencia als percentatges d'ocupació
deis comp lexos res idencials (un 90% per a Vi la1 i un 70% per Vila2), a l'índex de renovació
deis residents (un 50%) , a l'índex de resolució de les no conform itats i a la rea lització d'estudis
o implementació de millores orientades tant a la qualitat mediambiental com a la qualitat del
serveí.
EVOLUC IÓ DE L'ACTIVITAT
1. Línies d'actuac ió

Les lí nies d'actuació implementades per ta l de facilitar l'assoliment deis objectius fi xats fan
referen cia a tres eixos basics:
l'actualitzac ió d'infraestructures i millora del finangament,
la millora i consolidac ió de la demanda i
la millora deis sistemes d'informació i de comun icac ió.
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Pel qu e fa a l'actual itza ció d'infraestructures ca l destacar l'execuc ió, duran! l'exerc ici 2017,
d'una primera fa se de reformes considerades pri oritaries al comp lex res id enc ial Vila 1.
Donada l'evolució deis resu ltats de !'empresa duran! el períod e 2015/17 així com les previsions
per als propers 5 anys s' ha elabora!, amb l'objectiu de fer-hi front amb recursos propis, un a
plan ificac ió de les acc ions prioritaries que ca l rea litzar al comp lex de Vil a1 per tal de mantenir la
qualitat de la instal·lac ió, després de 10 anys des de la darrera reforma genera l. En la se lecció
de les accions a incloure com a prioritaries s' han cons idera! tant aspectes funciona ls com de
millora de !'eficiencia energ ética deis hab itatges.
Aquesta planificac ió per ta l de garantir el retorn deis préstecs vigents i de la seva carreg a
fin ancera, s'ha rea litzat a 6 anys (2017/22) si bé cada exe rcici s'aju sta ra a l ritme d'acomplim ent
de les previsions fin anceres.
La prim era fa se, adjudicada per un import tota l de 67 1.096,20 € + IVA i executada duran! els
mesos de julio! i agost de l'a ny 2017, ha com pres :
la reforma de lavabos i la substitució de fine stres als estud is deis móduls N, P, R, S, Ti
Vi
la pintura de parets i portes i la cri sta l·litzac ió deis !erres a tots els estudis deis móduls
(L, M, N, P, R, S, T, V, X, Y) així com a tots els pisos de l' edifici H.
Tanm ateix s'han rea litzat d'a ltres accions concretes relacionades amb l'actualitzac ió de les
infraestructures, de menor abas! eco nómic, peró sempre relac ionades amb aspectes ce ntrals
de l'activitat de Vila Universitaria, com per exe mple:
la millora de la seguretat perim etral de la xa rxa de co nnectivitat (cablejat i wífí ),
l'ampliació de la cobertura wífí a Vila2,
la renovació progress iva del mobiliari i
la millora del sistema de vid eovigilanci a.
Pel que fa a la millora del finan~ament, en data 29 de novembre de 2017 la Junta General de
Socis va acorda r l'a ugment del capital de Vil a Universitaria en 1.704.436 € mitjan c;:a nt la
compensació deis dos créd its pari icipatius que la societat tenia a favor de la Fundació
Univers itat Autónoma de Barcelona (FUAB) conced its:
en data 3 de desembre de 2010, pe r import d'1.144.902,55 €, en el context de la fu sió
per absorc ió per part de Vila Universitaria de !'empresa Hotel Campus, S.L. i
en data 25 de juny de 2014 per im port de 595.607 ,32 € per a ter front a invers ions
necessaries a Vila1 .
L'a mpliac ió de cap ital s'ha realitzat mitjanc;:a nt l'emiss ió de 5.672 noves participacions socials,
per un valor nominal unitari de 300,50 € i amb una prima d'emissió de 6,36 € per participació ,
que suposa una prima d'ass umpció total de 36 .073 ,92 € . Les noves parii cipac ions han esta!
assum ides íntegrament per la FUAB i totalment desemborsades mitjanc;:ant la compensació
deis esmentats créd its.
Quant a la mi ll ora i conso lid ac ió de la demanda, s' ha mantingut duran! l'exe rci ci la tendenc ia
creixent en l'ocupació res idencial.
Juntament amb l'inici d'una lleu rec uperac ió económica que entenem facilita el pagam ent de
l'ú s individual deis estud is i genera un a contracció en !' oferta imm obiliaria per a estudiants en
els municipis de l'entorn del Campus, s' han rea litzat les següe nts accions, orientades a afavorir
els nivells d'ocupació:
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seg uiment person alitzat de les peticion s reb udes d'estudiants de program es
d'intercanvi intern acional, de program es de Doctoral, de grups in stitucionals i de
profe sso rs visitants (acció ja iniciada el curs 2015/16),
campanyes prom ocionals pera estudi ants de grau,
campanyes promocional s internes,
segu iment persona litzat de les peticions de nou accés d'estudiants de grau que queden
inicialment en !lista d'espera,
millora de les ein es de gestió de les reserves i deis processos de confirmació de les
estad es.
En relació ambla mi llo ra deis s istemes d 'i nformació i de comu nicac ió ca l destacar que s'ha
co ntinua! treballant en la plataform a web, optimitzant processos pera millorar tant !'experiencia
de l'usuari com la visibilitat i el posicionament de la pag in a, assolint amb aixó un in crement
progressiu del nombre de vi sites.
Pel que fa a la qualitat del servei, s' ha cont inua! treballant en la mode rnització de la
infraestructura de xa rxa inform atica mitjan9ant la renovació de l'eq uipament de seguretat
perimetral (fírewa/0 el que ha perm és ajustar les polítiques de seguretat i adoptar noves
mes ures de control, gestió i prevenció de ri scos del trafic general a la xa rxa . Ai xó juntament
amb el manteniment d'un monitoratge continua! de la xa rxa, tan! de cab lejat com wífí, ha
in cremental la qua litat, di sponibilitat i capaci ta! del se rvei de co nnectivitat a intern e!, redu int de
manera significativa les fall ades i per ta nt les queixes deis usuari s.

2. Segu iment de l'ocupació

Gen_

~

Feb.

Abril

Maig

Juny

Jurool

/v;J<&

Set

Oct.

NOY.

y
•
•
'
•
•
'
2.
97,
•
'
Ñly 2016
89,70% 91,20% 90,20% 90,60% 90,20'l!. 89,00% 44,00% 29,20% 93,10% 98,10% 98,50%
1\ttjana 4 a¡ys ante<i 87,23% 88,20% 87,20% 88,95% 88,53% 89,00% 43,30% 26,50% 83,60% 89,40% 90,33%

Des.

Mitjana

Variaáó

::'t,':e

2017-2016

~~ ~~~:

2.oJ%

78,79%

% d'ocupació global

80 , 00 ~~

70,00%

60,00%

................. ·--------·-·-· -----·-·--- r-·-·--------------

::::::::::::::::::::::~::~::::::_ ··:::::~:-_[~:::::::::::::::::

50,00%
40,00 %

30,00 \o

Al tancament de l'exe rcici 20 17 l'ocupació conjunta es situa en una mitjana del 85,48%, un
2,53% superior a la de l'any 2016 (83,38%) i superior també als maxims histories des que va
entrar en funcionament Vila2.
A efectes d'analitzar l'evolució de l'ocupació diferencian! entre els complexos res id encials , cal
consid erar la segmentació actualm ent establerta segons la qua!, a Vila1 s'ofereix allotjament
principalment a estudiants de grau (bé per a estades de curs académic, bé per a estades
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semestrals relacionades amb beques de mobilitat) i a Vil a2 s'ofereix all otjament principalment a
estudiants de doctoral, de postgrau, a professors visita nts així com a altres persones que es
desplacen a la un iversitat per a rea litzar estades puntuals re lacionades amb la docencia o amb
la recerca.
Pel que fa a Vil a1, en co mparació amb l'any 20 16 i cons ideran! només els mesos de curs
académ ic (sense julio! i agost) el nivel! d'ocupació ha estat supe rior, tancant l'any 2017 amb
una ocupació mitjana del 96,34%, que suposa un increment del 2,7% respecte de l'exercici
anterior i que s'acosta ja als maxims del 97% assolits a Vil a1 entre els anys 2008 i 20 11 .
Pel que fa a la comparativa entre els cursos 2015/16 i 20 16/17, la variació acumulada a Vil a1
ha estat del 3,96% havent tancat el curs 20 16/ 17 en el 95,89% .
En el cas de Vila 2 l'ocupació si bé manté una tende ncia cre ixent aq uesta és més atenuada de
form a que, comparan! els anys 201 7 i 2016 obtenim un increment acumula! del O,75% i
compara n! entre cu rsos (201 6/1 7 i 20 15/16) l'increment acumula! és de 1'1 ,53%.
Donada la tipolog ía de les estades que s'h i rea litzen, ca l co nsid erar que a Vila2 la durada
mitjana deis co ntractes és inferior i que l'encre uament de les sol·licituds pe l que fa a les dates
d'entrada/sortida fa im prescindible una gestió continu a de la planificac ió de reserves per tal de
garanti r una ocupació maxima de la in stallació.

3. Actuac ions de manteniment a les insta l·lacions

Dura nt l'any 201 7, s' ha seg uit amb la prog ramació corresponent als manten iments preventius.
Ta nm ateix duran t els mesos d'estiu s'ha rea litzat, com cada any, un repas general deis
apartaments.
Alll arg de l'an y 2017 s'han ates un tota l de 10.32 0 sol·licituds de mantenim ent, 8.347 a Vila 1 i
1.973 a Vil a 2. D'aquest tota l, aproximadament un 64% corresponen a sol·licituds reb udes
durant !'estada deis res idents i un 36% han estat detectades en el procés de revis ió de so riida i
s'han executat durant els mesos de julio l i agost.
Quan un desperfecte es co nsidera que és deg ut al mal ús deis bé ns o de la in stal·lació, es
repercute ix el cost de la reparac ió al/s res idenUs.
Pel que fa a grans reparacions, i segons les línies d'actuació establertes pels objectiu s de l'any
201 7 les prin cipals accions portades a terme han estat les seg üents:
Comp lexos res idencials: Vil a 1 - Vil a 2 - Cases Sert

Substitució de les bombetes deis pi sos a LEO (edificis A a K).
Legalitzac ió de les zo nes comunes deis módul s.
Millora de la retolació exterior (Vila1 i Vil a2).
Adequació de les sa les polivalents a Vil a1 (Sala C) i a Vil a2 (Sala Ova l).
Substitució de rellotg es automatics als apare lls de ca lefacció deis mód uls.
Substitució deis po rters electrón ics deis mód uls.
Pintura i crista l·litzac ió de terres a tots els mód ul s i a l'edifici H.
Loca ls comerc ials de Vil a i Placa Cívica

Treba ll s de pintura a !'estructura metal·lica de la pérgola (P iac;:a Cívica).
ln stal·lació de baranes (P iac;:a Cívica).
Desmuntatge de l'ombracle (Piac;:a Cívica).
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Edifici Blanc
lmpermeabilitzac ió coberta de l'ed ifici (segons priorització).
Renovació del sistema de climatització a les oficines de la plan ta baixa de Vila
Universitaria.

4. Curs 2017-2018
Campany a de promoció per al curs 2017-2018
Amb l'objectiu de consolidar la tendencia en la recuperació deis nivells d'ocupació, la
campanya de promoció es segmenta de la següent forma,
Renovació,
futurs residents i
grups, reserves institucionals i estades puntuals.
La campanya de renovació s' ha basal en la difusió de la informació al web i a les xarxes
socials de Vila Universitaria i s'ha reforc;:at amb l'edició de material promociona!. Com a incentiu,
es mantenen els següents avantatges en preus:
Descompte general del 5% sobre el lloguer mensual als renovadors.
Campan ya "porta un amic": descompte addicional del 10% si un residen! renovador
porta a viure a la Vila un "am ic" que estigui estudian! a la UAB . L'amic es beneficia d'un
descompte de renovador (5%) i el 10% addicional del qual gaudeix el residen! s'aplica
al lloguer del mes de juny del curs peral qual renova.
Campanya "ex-residents": per tal d'incentivar el retorn a la Vila d'antics residents se'ls
manté, en casque tornin aquest curs , el mateix descompte que als renovadors (5%).
Tanmateix, es rea litza un segu iment exhaustiu del procés de renovació, recordant terminis i
contactan! amb els residents deis quals no es rep resposta.
A banda de la comunicació dirigida al període de renovació, realitzem al llarg de tot el curs
academic dues principals accions de cara a afavorir la qualitat de !'estada, més enlla de la
qualitat relacionada amb l'eq uipament i serveis inclosos als habitatges:
Xarxes socials: donada la importancia creixent d'aquests mitjans de comunicació,
especialment entre el púb li c al qual ens adrecem , atorg uem una importancia cabdal a
!'estrategia de comunicació en xarxes socials tant a efectes d'establiment d'un vincle
entre els vilatans i la vi/a com a efectes de dinamització de la comun itat res iden!.
Dinamització: pel que fa al model de dinamització, hem passat en els darrers anys a un
model més autónom, oferint informació sobre activitats organitzades al campus o en els
municipis de l'entorn així com suport a les activitats proposades pels delegats deis
residents, segons una planificació previament acordada.
La campanya dirigida a futurs residents pel que fa al contingut es basa en la difusió de
missatges ce ntrats en els avantatges d'estudiar dins del Campus, en un ambient academic,
jove i amb uns serveis de qualitat.
Quant a les accions es desenvolupa, per una banda, mitjanc;:ant la presencia de Vila
Universitaria a les activitats promocionals endegades per la UAB. Donada l'orientació del nostre
servei, considerem basic coord inar el pla de promoció amb el de la Universitat i orientar el
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missatg e a aportar valor al concepte de Campus. Aixi, juntament amb la UAB hem participa! en
les següents accions:
Assistencia a Fires (Unitours, Saló de I'Ensenyament),
xe rrades especifiques en centres i ln stituts (Catalunya i Balears),
participació en les Jornades de Portes Obertes i en el Dia de la Familia.
D'altra banda, el pla de promoció de Vila Universitaria contemp la les següents accions própies,
Organització de visites gu iades a les in stal·lacions,
difusió de la informació per xa rxes socials i gestió de community management,
campanya de mailing adreyada als alumnes de nou accés matriculats a la UAB (segons
loca litat de procedencia).
La campanya dirigida a grups és portada a terme essencialment per !'Agencia de Promoció
d'Activitats i Congressos (APAC) de la Fu nd ació UAB (FUAB) i es basa en la promoció del
campus de la UAB com a desti per al desenvolupament d'activitats academiques, cu ltu ra ls i
esportives dins l'ambit universitari.
Pel que fa a les reserves institucionals i estades puntuals, la gestió es centra en aconsegu ir
la maxima agilitat en l'atenció a les demandes rebudes, tant de la UAB com de la Fundació
UAB, a l'hora que, en coordinació amb I'APAC , s'ha continua! realitzant un seg uim ent proactiu
de les diferents activitats organitzades al campus en les que pugui ser necessari oferir
allotjament.
Tates les accions promocionals s'han vist reforyades, aquest any 2017 especialment, per la
celebració del 25e an iversari de Vila Universitaria, en el marc del qual s'ha aprofitat per a
disposar d'una imatge grafica renovada i d'un missatge que posa en valor la traj ectória de
!'empresa aixi com el valor de compartir residencia en un ambient jove i universitari.
Balanc d'allotjament a l'inici del curs 2017-2018

El cu rs 2017/18 s' inicia amb un 98,43% d'ocupació a Vila1 (95,67% l'any 2016) i un 91,70% a
Vila 2 (un 82, 10% l' any 2016) deg ut principalment als següents factors:
lncrement deis renovadors a Vila 1 en més del 25% (passant de 562 sollicituds el curs
2016/17 a 713 el curs 2017/18).
lncrement del nombre de reserves de grau de nou accés del 19,35% (de 615 el curs
2016/17 a 734 el curs 2017 /18), quedant inicialment en lli sta d'espera 196 sol·licituds
de les que finalment i després d'haver realitzat una gestió personalitzada d'aquestes
per tal d'anar oferint les opcions disponibles, no han pogut ser ateses aquest curs 65.
Dism inució del nombre de places per a doctorands a Vila1: s'ha conserva! playa als
residents de doctora! que renovaven peró no s'han ofert noves places a Vila1 per a
aquest col·lectiu. És a dir, en la mesura que s'obté llista d'espera d'alumnes de grau,
s' inicia el retorn a Vila2 de l'oferta peral col ·lectiu doctorand.
Segons la valoració de l'enquesta de satisfacció feta als usuaris en finalitzar el curs 20 16/17 i
tenint en compte les preferencies manifestades pels estudiants que queden en llista d'espera a
l'inici del curs 2017/1 8, es segue ix observan! una forta pressió per l'a llotjament en habitacions
individuals.
És per aixó que, a més de mantenir l'oferta d'habitacions individuals als pisos tipus T
(habitacions dobles de pisos quadruples que es van transformar en individuals els cursos
2015/1 6 i 2016/17), mantenim l'opció d'ocupar de forma individual tant els estudis deis módul s
de Vila 1 com els estudi s de tipus superior de Vila 2.
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Un altre factor a co nsiderar en la configuració de !'oferta de places és la baixa predilecció,
manifestada tant en enquestes com en les sol·licituds reb udes, deis estudiants nacionals a
compartir habitació, i fin s i tot pi s, amb estudiants d'intercanvi. Entenent que aix6 és
basicament degut a qüestions de co nvivencia derivades d'u n diferent ritme lectiu , reservem una
quota de pisos sencers per als estudiants d'intercanvi (aproximadament 250 places).

Amb tot aix6 de l'oferta f ina l de places per al curs 201 7/1 8 ha estat la seg üent (en línia amb la
del curs anterior) :
VI LA 1 CURS 2017/lB
128 APARTAMENTS DE 2 PlACES

Pl.ACES
256

127 APARTAMENTS DE 4 PlACES

508

62 APARTAMENTS DE 5 PLACES

310

208 ESTUDIS DE 2 PLACES 1"1

416

61 APARTAMENTS DE3 PLACES
TOTAL PLACES VI LA 1

201
1 .691

VILA 2 CURS 2017/lB
217 ESTUDIS SUPERIOR DE 2 PlACES 1"1
TOTAL PLACES A VI LA 2

OFERTA PLACES CURS 2017/18

2.125

("): JKE'ihirrtat d'owpació individual

1

la segmentació inicial ha queda! distribu'fda de la següent manera:
Vila1 : 1.355 places per a estudi ants de grau, 250 pl aces per a estu diants de grau en
programes d'intercanvi i 86 places per a estudi ants de doctoral.
Vila 2: 434 pl aces que s'ofereixen a estudiants de postgrau, reserves in stitucionals,
profes sors visitants, PAS i estades puntuals sense una segmentació preestablerta pero
prioritzant sempre l'allotjament a la comunitat universitaria i les reserves de major
durada.

Les dades a 30 de setembre de 201 7 corresponents a l'ocupació a Vila1 i Vila2 segmentades
per tipus de res id en! i segons procedencia só n:

CURS17/lB

SEGMENTACIÓ

L229

ESTUDIANTS DE GRAU
BEQUE51NTERCANVI

242

DOCTORAN OS

300

RESERVA INSITnJCIONAL 1 PUNTUALS
TOTAL RESIDENTS VILAl

+ VILA2

% OCUPACIÓ GLOBAL

270
2.041

97,20%

(el %~oruparió es l"efer"'eeJ(a pbre: no a residmts, b dfB'Miil b'll"n!SpC'JJ' a
l'oo..pció ndividual dek estul:is)
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DADES ESTAD[STIQUES: Gti\ERE
HOMES
DONES
TOTAL RESIDENTS VILAl + VILA2

DADES ESTADfsnQUES· EDAT
ENTRE lB 122 ANYS
ENTRE 23 127 ANYS
ENTRE 28 132 ANYS
MAIORS DE 33 ANYS
TOTAL RESIDENTS VILAl

+ VILA2

PROCEDtNCA ESTUDIANTS DE GRAU

aJRSU/IB
74,47%
9,50%
3,03%
13,00%
100,00%

aJRS 17/lB
ESTRA NGERS 33

IJARCEIDNA PROYfNOA

149

GIRONA, LLEIDA ITARRAGONA

519

llALEAilS

1ll

VAlbiCIA

71

PJÚS BASC

68

ARAGÓ

62
32

GAllciA
RESTA DE l'ESTAT 1ANDORRA

157
33

ESTRANGERS
ESTUDIANTS DE GRAU 30/09/17

PROCEDtNCA ESTUDIANTS BEQ15 D'INTDICANVI

1.229

aJRS 17/lB

119

EUROPA
AsiA

71

AMERICA

41

3

AUSlllAUA

1

AmiCA
ESTUDIANTS BEQ.D 'INTERCANVI 30/09/17

PIIOCEDENCA ESTUDIAN'TSDEDOCTORAT

242

aJRS 17/lB

EUROPA

104

AsiA

104
79

AMffiiCA

6

AUSTRAUA

7

AFRICA
ESTUDIANTS DE DOCTORAl 30/09/17

300
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OISTRIBU00 PER FACU.TAlS

aJIIS 17/lll

CIENO ES

221

ECDN6MIQUES

154

FllOSOFIA 1 UETRfS

205

BIOOtiiOES

221

RADUCCIÓ IINlERPRETACIÓ

200

195

MEDICINA

122

CIENO ES DE lA COMUNirACIÓ

139

CIENO ES POÚTJQUES

2 5()

ll6

ORET

94

PSKDLDGIA

ll9

!50

10)

50

ESCOtA SUPERIOR O'ENGINYERIA

45

VETERINARIA

51

CIENO ES DE I:EOUrACIÓ

Sl

TURISME

45

FISIOmtAPIA

10

ALTRfS

61
RESIDENTS 30/09/17

ESTUDIANTS DE GRAU

1.771
1229

BEQUES O' IN1ERCANVI

2~2

IJOCTORAT

300

RESIDENTS 30/09/17

111n. u

1.771

L'allotjament tora del Campu s
L'empresa ofereix un servei de cerca d'allotjament fora del campu s destina! a satisfer la
demanda rebuda per part d'estudiants admesos a la UAB en programes d'intercanvi o de
doctoral que tenen com a preferencia residir en un pis a la ciutat de Barcelona.
Aquest servei, inicialment gestionat des de diferents ambits de la Universitat, és assumit des de
l'any 2000 per Vil a Universitaria amb la fin alitat d'oferir als estudiants un únic co ntacte
especialitzat en el servei d'allotjament. A aquests efectes !'empresa disposa d'una base de
dades d'habitatges, gestionad a mitjan<;:ant l'ús de la plataforma pisocompartido.com, seg ons
acord vig ent amb !'operador. El servei que s'ofereix és gratuH per a l'alumne i la possibilitat de
sol · licitar-lo s'integ ra dins la pagin a web de Vila Universitaria .
Tanmateix des d'aquest servei s'atenen les demandes individuals o de gru ps que contracten
programes que la Fundació UAB ofereix a Barcelona (Study Abroad, UAB ldiomes).
El nombre d'estu diants allotjats en places fora del ca mpu s, a l'inici del curs 201 7/1 8 és de 174.
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AL TRES INFORMAC IONS
1. Prevision s per al 2018

D'acord amb les previsions pressupostaries elaborades, !'empresa presentara un resu ltat
positiu que sera necessa ri per pode r portar a term e una nova fas e de reformes prioritaries al
complex de Vila1.
Pel que fa als ingressos, no es preveuen variacions significatives respecte del 2017 quant al
lloguer residencial mentre que sí que es recu ll , a les previsions d' in gressos per lloguer
comerc ial, l'efecte del contracte tancat a mitjans del 2016 per al ll oguer del negoci de I'Hotel
Campus. En referencia a les despeses es contempla una partida espec ífica per a accions de
manteniment general als pisos si bé aquesta és inferior a la de l'any 2017, ja que segons la
planificació efectuada, aquest any tindran un major pes les partides d'actiu. Tanmate ix s'inclou
a les previsions una reducc ió de les despeses financeres com a conseqüéncia de la convers ió
deis préstecs participat ius en cap ital i de l'amortitzac ió progressiva de l'endeutament amb
entitats financeres .

2. Riscos i incerteses

Les incerteses més sign ificatives rad iquen en l'evolució de l'oferta de lloguer de pisos
particulars la qual cosa pot afectar de forma determinan! en el grau d'ocupació res idencial.
Tanmate ix l'evolució económ ica pel que fa al poder adqu isitiu de les famílies pot incidir tan!
sobre el grau d'ocupació resid encial com sobre l'activitat comercial.

3. Adquisició d'accions própies

La societat no ha adqu irí! ni posseeix accions própies en cartera.

4. Activitats en materia d'in vestigació i desenvolupament

La societat no ha realitzat en aquest exercici inversions re llevants en activitats d'I+D .

5. Fets posteriors

Amb posterioritat al tancam ent de l'exercici , no s'ha produ'lt, fins a la data cap esdeveniment
que tingu i una repercussió significat iva, positiva o negativa, sobre els estats fin ancers que
acompanyen aquest informe de gestió.

6. ln struments fin ancers

Al tancament de l'exercici, la societat disposa com a in struments fin ancers deis sa ld os deutors i
cred itors generats per operacions comerc ials i financeres, així com d'una cobertura contractada
duran! l'exercici 2009, per tal d'assegurar el tipus d'interés de l'operació de refin angament que
es va efectuar el juliol del 2007 amb venciment l'a ny 2027.
La societat disposa tanmateix d'una pólissa de crédit per a fer front a possibles tensions de
tresoreria i participa del sistema de cash pooling que té im planta! la Fundació UAB el qual li
fac ilita l'accés temporal al créd it de forma immediata en funció de la posició neta consolidada
deis comptes que integren el sistema .

====
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FORM ULACIÓ D ELS CO M PTES AN UALS I IN FORME D E GESTIÓ
En complime nt d e la norm a tiva mercantil vi gent, els Adminis tradors de VILA UN lVERSITÁRI A SL,
formulen els comptes il nu als i inform e d e gestió corres ponents a l'exercici anu al acaba t el 31 de dese mbre
de 201 7, qu e es componen deis adjunts fu lis, amb nume rac ió correla tiva a aqu es t r·ull .

E
, ¡q,;t , G
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Sec re ta ri del Consell d' Admi.nis h·ació

Jose p Lluís Bonet i Ferrer
En represen tació de la Fw1dació
Universita t Autón oma de Barcelona

Ma rgarita

Jose p Ma Vall es Casadevall
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