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Balanç

Exercici            2020/2021

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2020/2021 EXERCICI 2019/2020

A) ACTIU NO CORRENT 5.423.855,01 4.094.035,37

200, 201, (2800), (2801), I. Immobilitzat intangible Nota 8 44.567,42 60.710,21

(2900), (2901) 1. Recerca i desenvolupament

202, (2802), (2902) 2. Concessions administratives

203, (2803), (2903) 3. Patents, llicències, marques i similars 0,00 0,00

205, (2805), (2905) 4. Drets de traspàs

206, (2806), (2906) 5. Aplicacions informàtiques 44.567,42 60.710,21

208, (2808), (2908) 6. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

209 7. Acomptes 0,00 0,00

210, (2910) II. Immobilitzat material Nota 5 3.635.906,27 2.382.933,27

211, (2811), (2911) 1. Terrenys i béns naturals 776.578,90 776.578,90

212, (2812), (2912) 2. Construccions 1.765.204,75 507.273,17

213, (2813), (2913) 3. Instal·lacions tècniques 6.395,02 7.670,75

214, (2814), (2914) 4. Maquinària 15.814,53 21.552,36

215, (2815), (2915) 5. Altres inst·lalacions i utillatge 217.411,53 253.124,35

216, (2816), (2916) 6. Mobiliari 41.953,24 52.129,64

217, (2817), (2917) 7. Equips per a processaments d'informació 37.236,76 54.193,63

218, (2818), (2918) 8. Elements de transport 0,00 0,00

219 9. Altre immobilitzat 760.601,42 710.410,47

10.  Immobilitzacions material en curs i Acomptes 14.710,12 0,00

220, (2920) III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00

221, (282), (2921) 1. Terrenys i béns naturals 0,00 0,00

2. Construccions 0,00 0,00

2403, 2404, (2493), (2494), V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00

(2933), (2934) 1. Instruments de patrimoni 0,00 0,00

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats 0,00 0,00

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute 0,00 0,00

2405, 250, (2495), (259), VI. Inversions financeres a llarg termini Nota 10.1 1.743.381,32 1.650.391,89

(2935) 1. Instruments de patrimoni 2.360,13 2.360,13

2425, 252, 253, 254, (2955), 2. Crèdits a tercers

(298) 3. Valors representatius de deute

2415, 251, (2945), (297) 4. Derivats

255 5. Altres actius financers 1.741.021,19 1.648.031,76

257, 258, 26

474 VII. Actius per impost diferit 0,00 0,00

B. ACTIU CORRENT 351.653,97 901.676,83

580, 581, 582, 583, 584, (599) I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00

30, (390) II. Existències

31, 32, (391), (392) 1. Béns destinats a las activitats

33, 34, (393), (394) 2. Primeres matèries i altres aprovisionamients

35, (395) 3. Productes en curs i semiacabats

36, (396) 4. Productes acabats

407 5. Subproductes, residus i materials recuperats

6. Acomptes

440, 441, 442, (447) III. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar Nota 10.1.2 197.909,07 138.043,36

443, (4933), (4934), (4935) 1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 197.909,07 138.043,36

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

445, 446, 449, (490) 3. Patrocinadors

460, 464,544 4. Altres deutors

4709 5. Personal 0,00 0,00

4700, 4707, 4708, 471, 472, 6. Actius per impost corrent 0,00 0,00

473 7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

5303, 5304, (5393), (5394), IV. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

(5933), (5934) 1. Instruments de patrimoni

5323, 5324, 5343, 5344, 2. Crèdits a entitats

(5953), (5954) 3. Valors representatius de deute

5313, 5314, 5333, 5334, 4. Altres actius financers

(5943), (5944)

5353, 5354, 5523, 5524

5305, 540, (5395), (549) V. Inversions financeres a curt termini Nota 10.1.1 616,00 616,00

5325, 5345, 542, 543, 547, 1. Instruments de patrimoni

(5955), (598) 2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), 3. Valors representatius de deute

(597) 4. Derivats

5590, 5593 5. Altres actius financers

5355, 545, 548, 551, 5525,

554, 565, 566 616,00 616,00

480, 567 VI. Periodificacions a curt termini 74.867,66 0,00

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents Nota 10.1.3 78.261,24 763.017,47

570, 572, 574 1. Tresoreria 78.261,24 763.017,47

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B) 5.775.508,98 4.995.712,20

ACTIU



Balanç

Exercici            2020/2021

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU
NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2021/20 EXERCICI 2019/2020

A) PATRIMONI NET 3.303.261,80 3.569.870,07
A-1) Fons propis 3.270.992,21 3.532.063,01

I. Fons dotacionals o fons socials Nota 13 805.001,46 804.151,46

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials 805.001,46 804.151,46

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. Fons especials Nota 13 0,00 0,00

115 III. Reserves Nota 13 2.727.911,55 3.066.744,38

VI. Excedent d'exercicis anteriors 0,00 0,00

120 1. Romanent 0,00 0,00

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

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

129 VI. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu) -261.920,80 -338.832,83

118 VII. Aportacions per a compensar pèrdues 0,00 0,00

A-2) Ajustaments per canvis de valor 0,00 0,00

133 I. Actius financers disponibles per a la venda 0,00 0,00

134 II. Operacions de cobertura 0,00 0,00

136, 17 III. Altres 0,00 0,00

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota 14 32.269,59 37.807,06

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

131 2. Donacions i llegats de capital 32.269,59 37.807,06

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

B) PASSIU NO CORRENT 449.533,35 0,00

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

140 1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal

141 2. Provisions per a impostos

142 3. Provisions per a altres responsabilitats

143, 145, 146 4. Altres provisions

II. Deutes a llarg termini 449.533,35 0,00

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit 449.533,35

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615,1635,171,172,173, 175, 

176, 180, 185, 189

3. Altres passius financers

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

1603, 1604 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades

1613, 1614 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades

1623, 1624 3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades

1633, 1634 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades

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

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

C) PASSIU CORRENT 2.022.713,83 1.425.842,13

585, 586, 587, 588, 589

I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la 

venda 0,00 0,00

499, 529 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00

III. Deutes a curt termini Nota 10.2.2 52.975,90 501,07

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit 52.975,90 501,07

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

5115, 5135, 5145, 521, 522, 3. Altres passius financers 0,00 0,00

523, 525, 528, 551, 554, 5525, 0,00 0,00

555, 5565, 5566, 560, 561,

569

IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini 0,00 0,00

5103, 5104 1. Deutes amb entitats de crèdit del grup i associades 0,00 0,00

5113, 5114 2. Proveïdors d'immobilitzat, entitats del grup i associades 0,00 0,00

5123, 5124

3. Creditors per arrendament financer, entitats del grup i associades 0,00 0,00

5133, 5134 4. Altres deutes amb entitats del grup i associades 0,00 0,00

5143, 5144 5. Interessos a curt termini de deutes amb entitats del grup i 

associades 0,00 0,00

5523, 5524 6. Compte corrent amb entitats del grup i associades 0,00 0,00

5563, 5564 7. Desemborsaments exigits sobre particions en el patrimoni net 

d'entitats del grup i associades 0,00 0,00

V. Creditors per activitats i altres comptes a pagar Notes 10.2.1 i 15 802.488,07 255.778,66

400,401,405,(406) 1. Proveïdors 0,00 0,00

403, 404 2. Proveïdors, entitas del grup i associades 0,00 0,00

41 3. Creditors varis 561.224,99 51.547,37

465,466 4. Personal (remuneracions pendents de pagament) 98.016,50 106.563,64

4752 5. Passius per impost corrent 0,00 0,00

4750,4751,4757,4758,476,477 6. Altres deutes amb les Administracions Públiques Nota 15 143.246,58 97.667,65

448 7. Acomptes d'usuaris

485, 568 VI. Periodificacions a curt termini Nota 10.2.5 1.167.249,86 1.169.562,40

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.775.508,98 4.995.712,20



FUNDACIÓ EINA

COMPTE DE RESULTATS

EXERCICI 2020/21

NÚM. DELS 

COMPTES
DENOMINACIONS

NOTES DE 

LA MEMÒRIA

EXERCICI 

2020/2021

EXERCICI 

2019/2020

700, (706) 1. Ingressos per les activitats 3.900.451,54 3.427.961,03

705 b) Prestacions de serveis Nota 26 3.872.284,00 3.422.762,48

724 e) Subvencions oficials a les activitats Nota 14 20.000,00 0,00

728 f) Donacions i altres ingressos per a activitats 8.167,54 5.198,55

(650), (651) 2. Ajuts concedits i altres despeses -296.977,38 -243.382,72

(652) a) Ajuts concedits Not. 2 i 16.2 -294.784,36 -243.186,93

(654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de 

l'òrgan de govern
-2.193,02 -195,79

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00

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

(600),6060 5. Aprovisionaments -329.041,48 -268.507,86

6080,6090 a) Consum de béns destinats a les activitats Nota 16.3 -329.041,48 -268.507,86

752 6. Altres ingressos de les activitats 0,00 1.792,72

759 c) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 1.792,72

(640), (641) 7. Despeses de personal Nota 16.4 -2.510.760,59 -2.362.162,49

(642), (643) a) Sous, salaris i assimilats -1.947.425,76 -1.842.173,57

(649) b) Càrregues socials -563.334,83 -519.988,92

(620) 8. Altres despeses d'explotació -1.030.217,95 -727.583,25

(621) a) Serveis exteriors Not. 16.5 i 19 -1.001.052,05 -710.932,15

(623) a2  )  Arrendaments i cànons -124.770,93 -58.263,52

(624) a3  ) Reparacions i conservació -47.781,81 -28.034,80

(625) a4  ) Serveis professionals independents -651.797,15 -408.403,08

(626) a5  ) Transports -2.447,42 -2.398,56

(627) a6  ) Primes d'assegurances -10.120,25 -9.959,53

(628) a7  )  Serveis bancaris -6.320,85 -2.507,71

(629) a8  ) Publicitat, propaganda i relacions públiques -12.003,81 -18.101,63

a9   ) Subministraments -56.963,05 -53.968,00

a10  ) Altres serveis -88.846,78 -129.295,32

(631), (634) b) Tributs -15.022,72 -875,74

636, 639 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats

Nota 10.1.2 -14.143,18 -15.775,36

(68) 9. Amortització de l'immobilitzat Notes 5 i 8 -167.679,13 -170.407,12

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat 5.537,47 5.537,47

7951, 7952, 

7955, 7956

11. Excés de provisions 0,00 0,00

(690), (691) 12. Deteriorament i resultat per alienacions d'immobilitzat 0,00 0,00

(678), 778 13. Altres resultats Nota 16.7 1.651,17 1.067,07

-427.036,35 -335.685,15

NÚM. DELS 

COMPTES
DENOMINACIONS

NOTES DE 

LA MEMÒRIA

EXERCICI 

2019/2020

EXERCICI 

2019/2020

7600, 7601, 14. Ingressos financers Nota 10.1.1 759,80 3.549,98

7602, 7603 a) De participacions en instruments de patrimoni 0,00 0,00

76210, 76211 b) De valors negociables i altres instruments financers 759,80 3.549,98

b1) En entitats del grup i associades 0,00 0,00

b2) En tercers 759,80 3.549,98

15. Despeses financeres -11.550,44 -2.801,86

(6630), (6633), 16. Variació de valor raonable en instruments financers 171.540,17 -3.895,80

7630, 7633 a) Cartera de negociació i altres -608,23 -49.831,51

(6632), 7632 b) Imputació al resultat de l'exercici per actius financers disponibles per a 

la venda
172.148,40 45.935,71

(668), 768 17. Diferències de canvi -11,05 0,00

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers 4.377,07 0,00

165.115,55 -3.147,68

-261.920,80 -338.832,83

(6300)*, 6301*, 

(633), 638

19. Impostos sobre beneficis 0,00 0,00

-261.920,80 -338.832,83

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

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTATS ABANS D'IMPOSTOS (I + II)

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI  (III + 19)

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo



Estat d'Ingressos i Despeses Reconeguts

NÚM. DELS COMPTES
NOTES DE LA 

MEMÒRIA

EXERCICI 

2020/2021

EXERCICI 

2019/2020

A) Resultat del compte de resultats -261.920,80 -338.832,83

Ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net

    I. Per valoració d'instruments financers 0,00 0,00

(800) (89), 900, 991, 992       1. Actius financers disponibles per a la venda

      2. Altres ingressos /despeses

(810), 910     II. Per cobertures de fluxos d'efectiu

94     III. Subvencions, donacions i llegats rebuts

(85), 95     IV. Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments

(8300)*,8301*, (833), 834, 

835,838     V. Efecte impositiu

(860), 960

    VI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per                                   

a la venda

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni 

net (I+II+III+IV+V+VI) 0,00 0,00

Transferències al compte de resultats

    VII. Per valoració d'instruments financers 0,00 0,00

(802),902,993,994       1. Actiusfinancers disponibles per a la venda

      2. Altres ingressos/ despeses

(812), 912     VIII. Per cobertures de fluxos d'efectius

(84)     IX. Subvencions, donacions  i llegats rebuts

8301*, (836), (837)     X. Efecte impositiu

(862), 962

    XI. Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la 

venda

C) Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI) 0,00 0,00

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) -261.920,80 -338.832,83



Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Total

Pendents de 

desemborsar

A. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2018/2019 804.151,46 3.209.949,23 -143.204,85 43.344,53 3.914.240,37

  I. Ajustaments per canvis de criteri 2018/19 i anteriors

  II. Ajustaments per errors 2018/19 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2019/2020 804.151,46 3.209.949,23 -143.204,85 43.344,53 3.914.240,37

  I. Total ingressos i despeses reconeguts -338.832,83 -338.832,83

  II. Operaciones de patrimoni net

    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons 

especials

    2. (-) Reduccions de fons dotacionals/ fons socials / 

fons especials

    3. Conversió de passius financers en patrimoni net 

(condonació de deutes)

    4. Altres aportacions

  III. Altres variacions del patrimoni net -143.204,85 143.204,85 -5.537,47 -5.537,47

C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019/2020 804.151,46 3.066.744,38 -338.832,83 37.807,06 3.569.870,07

  I. Ajustaments per canvis de criteri 2019/20

  II. Ajustaments per errors 2019/20

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'EXERCICI 2020/2021 804.151,46 3.066.744,38 -338.832,83 37.807,06 3.569.870,07

  I. Total ingressos i despeses reconeguts -261.920,80 -261.920,80

  II. Operacions de patrimoni net 850,00 850,00

    1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons 

especials 850,00 850,00

    2. (-) Reduccions de fons dotacionals/ fons socials / 

fons especials

    3. Conversió de passius financers en patrimoni net 

(condonació de deutes)

    4. Altres aportacions

  III. Altres variacions del patrimoni net -338.832,83 338.832,83 -5.537,47 -5.537,47

E. SALDO, FINAL DE L'EXERCICI 2020/2021 805.001,46 2.727.911,55 -261.920,80 32.269,59 3.303.261,80

Subvencions, 

donacionas i 

llegats rebuts

TOTAL

Fons

Reserves

Excedents  

exercicis 

anteriors

Excedent de 

l'exercici

Aportacions 

per a 

compensar 

pèrdues

Ajustaments 

per canvis 

de valor



Nom: Fundació Privada Eina

Número d'inscripció:

Exercici comptable: 2020/2021 Complet X Partit

Estat de Fluxos d'Efectiu

NOTES DE LA 

MEMÒRIA
EXERCICI 2020/21 EXERCICI 2019/20

A. FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ 105.799,58 -145.669,61

  1. Resultat de l'exercici abans d'impostos -261.920,80 -338.832,83

  2. Ajustaments del resultat -17.009,30 178.594,14

    a) Amortització de l'immobilitzat (+) 167.679,13 170.407,12

    b) Correccions valoratives per deteriorament (+/-) 14.143,18 15.775,36

    c) Variació de provisions (+/-)

    d) Subvencions traspassades (-) -33.705,01 -10.736,02

    e) Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-)

    f) Resultats per baixes i alienacions d'instruments financers (+/-) -4.377,07

    g) Ingressos financers (-) -759,80 -3.549,98

    h) Despeses financeres (+) 11.550,44 2.801,86

    i) Diferències de canvi (+/-)

    j) Variacions de valor raonable en instruments financers (+/-) -171.540,17 3.895,80

    k) Altres ingressos i despeses (-/+)

  3. Canvis en el capital corrent 395.520,32 13.820,96

    a) Existències (+/-)

    b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) -74.008,89 12.343,54

    c) Altres actius corrents (+/-) -74.867,66 0,00

    d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 544.396,87 1.477,42

    e) Altres passius corrents (+/-)

    f) Altres actius i passius no corrents (+/-)

  4. Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació -10.790,64 748,12

    a) Pagaments d'interessos (-) -11.550,44 -2.801,86

    b) Cobrament de dividends (+) 757,59 3.549,98

    c) Cobrament d'interessos (+) 2,21

    d) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-)

    e) Altres pagaments (cobraments) (-/+)

  5. Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4) 105.799,58 -145.669,61

B) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ -1.321.581,53 -158.744,52

  6. Pagaments per inversions (-) -1.404.509,34 -162.640,32

    a) Entitats del grup i associades

    b) Immobilitzat intangible -19.676,65 -36.074,93

    c) Immobilitzat material -1.384.832,69 -122.119,59

    d) Inversions immobiliàries

    e) Béns del patrimoni cultural

    f) Altres actius financers -4.445,80

    g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

    h) Altres actius

  7. Cobraments per desinversions (+) 82.927,81 3.895,80

    a) Entitats del grup i associades 4.377,07

    b) Immobilitzat intangible

    c) Immobilitzat material

    d) Inversions immobiliàries 3.895,80

    e) Béns del patrimoni cultural

    f) Altres actius financers 78.550,74

    g) Actius no corrents mantinguts per a la venda

    h) Altres actius

  8. Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (7 - 6) -1.321.581,53 -158.744,52

C) FLUXOS D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT 531.025,72 5.417,11

  9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 29.017,54 5.198,55

    a) Variacions de fons (+/-) 850,00 0,00

    b) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 28.167,54 5.198,55

  10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer 502.008,18 218,56

    a) Emissió

      1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 502.008,18 218,56

      2. Deutes amb entitats del grup i associades (+)

      3. Altres deutes (+)

    b) Devolució i amortització de

      1. Deutes amb entitats de crèdit (-) 0,00 0,00

      2. Deutes amb entitats del grup i associades (-)

      3. Altres deutes (-)

  11. Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10) 531.025,72 5.417,11

D) EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE CANVI

E) AUGMENT/DISMINUCIÓ NETA DE L'EFECTIU O EQUIVALENTS (+/-5+/-8+/-11+/-D) -684.756,23 -298.997,02

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 763.017,47 1.062.014,49

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 78.261,24 763.017,47
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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 

 

a) Descripció específica de les activitats desenvolupades. Exercici 2020/21 

 

La principal activitat de la Fundació ha continuat essent l’exercici de la titularitat d’EINA 

Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona, adscrit a la Universitat Autònoma de 

Barcelona (en endavant, UAB) i també la concessió de beques i ajuts.  

 

El Centre imparteix el Grau de Disseny, bàsicament orientat a l’exercici de la professió de 

dissenyador/a en els camps del disseny gràfic, d’espais i de producte, i a aconseguir la 

qualificació de creador visual o d’especialista en els aspectes culturals i empresarials del 

disseny. El  Grau de Disseny és un títol oficial ofert per la UAB. 

 

També es fa una altra titulació oficial: el Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny 

(en endavant, MURAD). És un màster oficial adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior 

(EEES) que dona accés a la realització d’un doctorat de Recerca en Art i Disseny per la 

UAB, amb la codirecció dels docents d’EINA i del professorat del Departament de Filosofia 

de la UAB. Es tracta del doctorat d'Estètica aplicada en investigació artística i de disseny 

com un itinerari del Programa de doctorat de Filosofia i Teoria de les Arts de la UAB. Això 

es fa des de 2017, oferint tot el continu formatiu des del Grau fins al doctorat. 

 

D’altra banda, EINA imparteix un conjunt de màsters i postgraus que són estudis propis de 

la UAB. Tenen objectius de capacitació professional específica i permeten establir 

compromisos d’aprenentatge compatibles amb la vida laboral. Durant l’exercici 2020/21, 

s’han fet els següents:  

1) Màster en Disseny gràfic. 

2) Màster en Disseny d’espais: user experience. 

3) Diplomatura de postgrau en Fotografia i Disseny editorial.  

4) Diplomatura de postgrau en Il·lustració creativa i comunicació visual.  

5) Diplomatura de postgrau en il·lustració de publicacions infantils i juvenils 

6) Diplomatura de postgrau d’Exposicions, curadoria, pràctiques creatives i espais 

culturals. 

 

Durant l’exercici 2020/21 s’ha de ressaltar que, tot i ser el segon curs afectat per la 

pandèmia ocasionada pel COVID 19, ha estat possible la docència de forma presencial, 

combinat en alguns casos amb el format on line de les classes. Això ha suposat un esforç 

molt considerable per part d’alumnat, professorat i PAS, i ha fet palès el compromís de 

tothom. Pel que fa als estudis propis i els programes d’intercanvi internacional, la 

presència d’estudiants estrangers ha tingut dificultats de mobilitat. 

 

Ha estat un any en que s’ha desenvolupat el projecte Eina Idea, sorgit l’any anterior com a 



 

 

 

2 

 

 

 

plataforma de reflexió i programació estratègica de la Fundació EINA. Te la doble finalitat 

de connectar, d’una part, l’activitat d’EINA amb els debats artístics, teòrics i tecnològics 

de món contemporani; i de l’altra, de renovar els vincles entre l’EINA d’avui i l’esperit 

disruptiu dels seus orígens. La missió d’Eina Idea és intensificar les interaccions internes i 

externes d’EINA a Barcelona i a l’àmbit internacional, expandir els seus territoris d'interès 

a nivell conceptual i pràctic, i contribuir de manera immediata a la producció de saber en 

nous formats. 

 
Les activitats culturals i docents organitzades durant l’exercici estan recollides a la 

Memòria d’activitats i esdeveniments realitzada pel Centre on es detallen 12 

conferències, 17 exposicions, la participació en 5 festivals i en 5 fires, 8 activitats 

realitzades per Eina Idea, la participació en 19 jornades, la consecució de premis i la 

realització de 16 projectes. 

 

b) Descripció dels ajuts atorgats 

 

Hi ha diversos conceptes considerats comptablement com a ajuts que atorga la Fundació 

EINA. Els imports de l’exercici 2020/21, comparats amb els de l’exercici anterior, són els 

que es mostren en el quadre següent, desglossats per activitats: 

 

Tipus d'ajuts Exercici 2020/2021 Exercici 2019/2020 

   

Ajuts per Matrícules d'Honor  72.415,06     51.400,97    

Altres gratuïtats  73.303,32     69.899,00    

Beques  de continuïtat  28.438,14     16.718,97    

Beques de Nou Accés  101.658,24     101.853,74    

Bonificació R i T 18.969,60 3.314,25 

 
TOTAL  294.784,36     243.186,93    

 

  

 

La Fundació ha ofert ajuts, altres gratuïtats, beques i bonificacions; en concret: 

 

• Ajuts per Matrícules d’honor. L’obtenció de la matrícula d’honor en una assignatura 

representa la gratuïtat de la matrícula del curs següent, en la mateixa titulació i pel 

mateix valor de crèdits. Aquesta bonificació es dona als alumnes de la titulació del 

Grau en Disseny i també als del MURAD. 

 

• Altres gratuïtats. Són aquelles gratuïtats recollides al Decret de preus públics (família 

nombrosa, persones amb discapacitat, persones víctimes de la violència de gènere i 

del terrorisme, etc.) També s’inclouen les bonificacions que EINA aplica a les 

matrícules d’alumnes no intracomunitaris del MURAD, descomptes a professors o 
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familiars, etc. Aquests ajuts es donen als alumnes de la titulació del Grau en Disseny i 

també als del MURAD. 

 

• Beques de continuïtat dels estudis. S’han ofert beques de fins al 25% del cost de la 

matrícula del Grau per a estudiants matriculats a EINA que, en un moment 

determinat, per canvis sobtats en les economies familiars, i havent demostrat un bon 

rendiment en els estudis, no podrien seguir fent front al cost complet de les 

matrícules. Aquestes beques volen facilitar que cap estudiant d’EINA que segueixi 

amb aprofitament els seus estudis els hagi d’abandonar per motius de caire 

econòmic. 

 

• Beques per a estudiants de nou accés. S’han ofert beques del 50% del cost dels 

estudis de Grau, dirigides a aquells estudiants que volent iniciar la seva formació a 

EINA, no en poden assumir el cost, però poden demostrar vocació i excel·lència, tal 

com es regula en la convocatòria específica. Com cada any, aquestes beques s’han 

atorgat a l’alumnat de 1r curs i es prorrogaran durant els quatre anys que dura el 

Grau, subjectes a revisió anual.  

 

• Bonificacions R i T (Reconeixement i Transmissió de crèdits). Les bonificacions i T són 

per a alumnes del Grau que anteriorment ja van cursar el Graduat Superior en 

Disseny a EINA i sol·liciten la retitulació. La bonificació s’aplica sobre la part privada 

del preu per crèdit. 

 

Un altre tipus d’ajut que s’ha ofert són els Convenis/Beques de col·laboració. 

Consisteixen en aportacions per a estudiants del Grau, ja matriculats, que efectuen 

prestacions de serveis d’assistència a diverses tasques específiques del centre, realitzades 

fora dels horaris de classe. Aquestes beques de col·laboració es convoquen públicament 

per a tots els estudiants del Grau i el seu import està en funció de la dedicació i la durada 

que s’especifiquen en cada convocatòria.  

 

L’import global destinat als Convenis/Beques de col·laboració durant el curs 2020/21 ha 

estat de 18.982,50 euros. Aquest import és addicional al dels Ajuts descrits més amunt, 

donat que es formalitza en convenis de pràctiques i s’inclou al compte de Sous i Salaris. El 

total de 18.982,50 euros es desglossa de la manera següent: 

 

o Beques de col·laboració a la seu del C/ Barra de Ferro.  

▪ L’import total d’aquestes beques ha estat de 1.512,50 euros. 

 

o Beques de col·laboració acadèmica. Beques per a estudiants que col·laboren 

en diferents assignatures o en accions concretes, segons necessitats docents. 
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▪ L’import total de les beques de col·laboració acadèmica ha estat de 

17.470,00 euros.  

 

c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits  

 

Durant el curs 2020/21, s’han signat 135 convenis de pràctiques en empeses. En concret:  

 

- 85 convenis per regular les pràctiques curriculars d’alumnes de Grau. 

- 50 convenis per regular les pràctiques extracurriculars, dels quals 26 

alumnes ja havien fet les pràctiques curriculars a la mateixa empresa i 24 

alumnes no. Dins d’aquests 50 convenis: 

- 42 han estat alumnes de Grau en Disseny. 

- 8 han estat alumnes de Màsters i Postgraus. 

 

A continuació es detallen algunes de les empreses i institucions amb les quals existeixen  

convenis, per ordre alfabètic:  

 

Accessible Reformes SL 
Aftershare 
Alfons & Damián SL 
Allsisters 
Aloca 2018 SL 
Amor de Marca 
Ana Mirats 
ANMJ SCCL AINHOA NAGORE 
Apparatu WK SL 
Aranha Barcelona 
Arquitectura-G 
Artemide  
Asociación Ojalá Projectes 
B720 Arquitectura 
Bakoom Studio 
Baobag 
Basora 
BBDO CONTRAPUNTO BARCELONA SL 
Bernadí SA 
Bildi Gràfics 
Boo In Barcelona 
Bopbaa 
Bover Il·luminació i Mobilliari 
Bravo Yacht Design Group SL 
Bulthauo Bach Siete 
BUM BLASI/URGELL/MORALES 
Cases i Associats 
CCCB 

Centre CIM 
CESNUT NUTRICION 
Cirera + Espinet 
Clara Xarrié Studio 
Clase Bcn 
Cocolia 
Codiwans  
Comforsa – Comercial de la Forja SAU 
Congost 21 SL 
CREACOM 
Created by us SLU 
Creativa 360 
Cristina Carulla Studio 
Croquis 
Dec BBDO  
Design By Atlas 
DOENTE ASOCIADOS 
Double You 
Editorial Planeta 
Eladiet 
Elia Felices Interiorismo 
EMBT 
Escofet  
Esiete 
Esparó Arquitectes 
Estudi Laia Guarro 
Estudi Vilablanch 
Expert Line 
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Fablab Sant Cugat 
FAD 
Firma Brand Communication SL 
Flykube SL 
Folch Studio 
Francesc Rifé 
Fundació Antoni Tàpies 
Gaviria Estudio SL 
GCA Arquitectes 
Gema Rubert Planes Interiorismo 
Gestiocivitas SL - Metrosconstruidos 
Grupo Erre-Rousselot 
Holon 
Iberent Technology SA 
ICUB 
Idensitat 
Indra Zabala 
Invenio Education for Life  - ROBOTIX 
IP MARKETING 
Isabel López Vilalta 
Isern Serra 
Joan Gaspar 
Joan Lao 
Ladyssenyadora 
La Granja 
Lekué 
Lievore Altherr 
Lo Siento 
Louise Fili 
Lucid 
Luki Huber 
Lust Productions 
M31ESTUDI 
MACBA  
Maria Odena Estudi SL 

Mario Eskenazi 
McCann 
Mediapro  
Medical Dos Plus SL 
Mermelada Estudio 
Mínim 
Morillas 
Mucho 
Mut Agency 
Nahtrang 
NIXIFORCHILDREN 
NKL FLEIVA 
Nutcreatives 
Óbal Estudi – Global Image Projects SL 
Olga de la Iglesia 
Olga Subirós Studio 
Ovicuo design 
Pabordia SC 
Penguin Random House Grupo Editorial SA 
Penguin Random House Mondadori 
Planning Siplamo 
Printworkers Barcelona 
Publicitat Montseny SL – MC Advertising 
Run Design 
S,C,P,F, SL 
Sandra Tarruella 
Servizurich SAU 
Simon 
Tailored Perfumes 
Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 
Tinta invisible SCCL 
TWOELF SL 
Vasava Artworks 
Venca – Digital Lola Commerce SAU 
Walabi 

 

d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats  

 

Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats de la Fundació són totes aquelles 

que participen en les activitats docents i culturals que es realitzen. D’acord amb la finalitat 

estatutària de la Fundació, poden ser beneficiaris totes aquelles persones vinculades 

directament o indirecta als objectius de la mateixa.  

 

En el cas de les beques/ajuts l’elecció dels beneficiaris s’ha realitzat amb criteris 

d’imparcialitat i sempre tenint en compte les finalitats de la Fundació. El detall de les 

persones beneficiàries és el següent:  
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- Les bonificacions per matrícules d’honor: 54 persones.  

 

- Els ajuts per altres gratuïtats: 161 persones. 

 

- Les beques de continuïtat: 18 persones beneficiàries, de les quals 11 han estat  

dones i 7 han estat homes.  

 

- Les beques de nou accés han estat per a un total de 30 persones. S’han distribuït en 

6 noves beques atorgades aquest any i 24 beques prorrogades d’anys anteriors. La 

distribució d’aquestes beques en funció del gènere ha estat: 

▪ 1 nova beca i 6 prorrogades, per a 7 homes 

▪ 5 noves beques i 18 prorrogades, per a 23 dones  

 

- Els ajuts per Bonificacions de R i T: 5 persones. 

 

- En el cas de les beques de col·laboració acadèmica els beneficiaris han estat un total 

de 12 persones, 8 dones i 4 homes. La beca de col·laboració a la seu del C/ Barra de 

Ferro ha estat per a 1 persona, en aquest cas, una dona. 

 

e) Informacions d’accions per la igualtat de tracte i de gènere 

 

No ha estat necessari portar a terme accions per promoure condicions d’igualtat de tracte 

i d’oportunitats entre dones i homes durant l’exercici.  

 

f) Règim legal 

 

L’Entitat es regeix pels seus estatuts i la normativa vigent sobre fundacions privades. En 

particular, pel que estableix el Llibre 3r del Codi Civil de Catalunya.  

 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 

 

Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de la 

Fundació han estat els que a continuació es detallen: 

 

1. Imatge fidel. 

a) Els comptes adjunts s’han preparat a partir dels registres de comptabilitat de la 

Fundació, i s’han formulat d’acord amb els models establerts en el Pla General de 

Comptabilitat per a les fundacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya 

(Decret 259/2008 de 23 de desembre, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre) 

i per tot allò que no hi estigui contemplat, d’acord amb la Llei 1514/2007, del nou Pla 
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General de Comptabilitat, amb la finalitat de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la 

situació financera i del resultat de les operacions de la Fundació. 

 

b) No han existit raons excepcionals que hagin recomanat la no aplicació de disposicions 

legals en matèria de comptabilitat, per mostrar la imatge fidel a què es refereix la 

legislació vigent en matèria d’entitats sense afany de lucre. 

 

2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 

No ha estat necessari ni s’ha cregut convenient, l’aplicació de principis comptables 

diferents dels obligatoris. Tant en el desenvolupament del procés comptable de l’exercici, 

com en la confecció dels presents Comptes Anuals de la Fundació, no ha estat vulnerat 

cap principi comptable obligatori a què es refereix la part primera del Pla General de 

Comptabilitat, del Decret 259/2008, de 23 de desembre. 

No hi ha cap principi comptable que, sent obligatori, s’hagi deixat d’aplicar. 

 

3. Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa. 

En l’elaboració dels Comptes Anuals de la Fundació seguint la normativa vigent, s’han de 

formular judicis i establir estimacions i supòsits originats en possibles situacions 

d’incertesa que afecten a determinades partides. En alguns casos, aquestes situacions 

podrien dur associat un risc però no ha suposat canvis significatius en el actius i passius 

afectats en l’exercici o en exercicis posteriors. 

 

4. Comparació de la informació. 

Els Comptes Anuals de la Fundació corresponents a l’exercici 2020/21 es presenten, a 

efectes comparatius, junt amb la informació de l’exercici anterior. 

Les partides contingudes es poden comparar de forma homogènia d’acord amb 

l’estructura del Pla de Comptabilitat de les Fundacions i les Associacions subjectes a la 

legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de 

desembre. 

 

5. Agrupació de partides. 

No hi ha hagut cap agrupació de partides al balanç, al compte de resultats o a l’estat de 

canvis en el patrimoni net que s’hagi de desglossar per tal d’una millor comprensió del 

Comptes Anuals. 

La informació tampoc ha estat agregada en altres apartats de la memòria. 

 

6. Elements recollits en diverses partides. 

No existeixen elements patrimonials de l’Actiu o del Passiu que figurin en més d’una 

partida del balanç. 

 

7. Canvis en criteris comptables. 
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No hi ha hagut cap ajustament per canvis en criteris comptables realitzats durant 

l’exercici. 

 

8. Correcció d’errors. 

No s’han detectat errors existents al tancament, corresponents a exercicis anteriors. 

 

 

3. APLICACIÓ DE RESULTATS 

 

A continuació es detalla la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici acordada pel 

Patronat: 

 

 31/8/2021 31/8/2020 

Base de repartiment: Dèficit de l'exercici  (261.920,80) (338.832,83) 

   
Aplicació a: Reserves (261.920,80) (338.832,83) 

   
 

 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 

 

1) Immobilitzat intangible. 

Els béns compresos en l’immobilitzat intangible s’han valorat pel preu d’adquisició i s’han 

minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i per qualsevol pèrdua per 

deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que 

es produeixen necessàriament fins la posada en funcionament del bé. 

 

Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, 

o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a major import de 

l’immobilitzat intangible, amb la consegüent retirada comptable dels elements substituïts 

o renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i 

reparació, s’imputen a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre.  

 

No s’han produït durant l’exercici despeses que puguin ser considerades com a ampliació, 

modernització i millora de l’immobilitzat intangible. No s’han realitzat treballs de 

l’empresa per al seu immobilitzat intangible. No hi ha cap bé de l’immobilitzat intangible 

que tingui una vida útil indefinida. 

 

La vida útil i els coeficients d’amortització que s’han utilitzat, per a cada classe d’elements, 

es detallen a continuació: 
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 Propietat industrial i intel·lectual Aplicacions informàtiques 

Vida útil (anys): 5 3 

 

2) Béns integrants del patrimoni cultural. 

La Fundació no té cap bé que pugui estar inclòs en aquest capítol. 

 

3) Immobilitzat material. 

Els béns que integren l’immobilitzat material s’han valorat pel preu d’adquisició i s’han 

minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i per qualsevol pèrdua per 

deteriorament de valor coneguda. El preu d’adquisició inclou les despeses addicionals que 

es produeixen necessàriament fins a la posada en funcionament del bé. 

 

Els costos d’ampliació, substitució o renovació que augmenten la vida útil del bé objecte, 

o la capacitat econòmica d’aquest, es comptabilitzen com a major import de 

l’immobilitzat intangible, amb la consegüent retirada comptable dels elements substituïts 

o renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i 

reparació, s’imputen a resultats com a cost de l’exercici en el qual s’incorre.  

 

No s’han realitzat treballs de l’empresa per al seu immobilitzat material.  

 

La vida útil i els coeficients d’amortització que s’han utilitzat, detallats per classes 

d’elements són els que es recullen a continuació:  

 

 Construccions 

Instal·lacions 

tècniques Maquinària 

Altres inst. 

utillatge Mobiliari EPI 

Altres 

materials 

Vida útil, 

en anys: 25 14 8 8 10 4 20 

 

4) Inversions immobiliàries. 

La Fundació no disposa de cap immobilitzat que s’hagi classificat com a inversió 

immobiliària. 

 

5) Arrendaments. 

Els arrendaments en què el contracte transfereix a la Fundació substancialment tots els 

riscos i beneficis inherents a la propietat dels actius es classifiquen com arrendaments 

financers i, en cas contrari, es classifiquen com arrendaments operatius.  

 

Arrendament financer: els actius reconeguts en el balanç com a conseqüència de 

l’arrendament es reconeixen d’acord amb els criteris d’amortització, deteriorament i 

baixa que els correspongui, segons la seva naturalesa. 
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Arrendament operatiu: les quotes derivades dels contractes d’arrendament operatiu es 

reconeixen com a despesa de forma lineal durant el termini d’arrendament. 

 

6) Permutes. 

Durant l’exercici no s’ha produït cap operació que pugui ser qualificada de permuta de 

cap tipus. 

 

7) Instruments financers. 

El criteri seguit és que únicament es reconeix un instrument financer al balanç quan es 

converteixi en una part obligada del contracte o negoci jurídic en qüestió, d’acord amb les 

disposicions del mateix. 

 

Es determina la classificació dels actius financers en el moment del seu reconeixement 

inicial; quan està permès i és apropiat, es modifica aquesta classificació en cada 

tancament d’exercici. 

 

Els instruments financers utilitzats per la Fundació, a efectes de la seva valoració, es 

classifiquen en alguna de les següents categories:  

 

7a) Actius financeres a cost amortitzat 

Els actius financers inclosos en aquesta categoria, entre els que es troben els crèdits per 

operacions comercials i els dipòsits en entitats de crèdit s’han valorat inicialment pel seu 

cost, que equival al valor raonable de la contraprestació entregada més els costos de 

transacció que li han estat directament atribuïts.  

 

No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb venciment no superior a un 

any i que no tenen un tipus d’interès contractual, l’import dels quals s’espera rebre a curt 

termini, s’han valorat pel seu valor nominal, perquè l’efecte de no actualitzar els fluxos 

d’efectiu no és significatiu. 

 

Posteriorment, aquests actius financers es valoren pel seu cos amortitzat. Els interessos 

meritats es comptabilitzen en el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus 

d’interès efectiu. 

 

Al tancament de l’exercici no s’han efectuat correccions valoratives, ja que no hi ha 

evidència objectiva que el valor d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers amb 

semblants característiques de risc valorats col·lectivament, s’hagi deteriorat com a 

resultat d’un o més esdeveniments que han ocorregut després del seu reconeixement 

inicial i que hagin ocasionat una reducció o retard en els fluxos d’efectiu estimats futurs. 

 

7b) Préstecs i partides a cobrar i dèbits i partides a pagar 
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7b1) Préstecs i partides a cobrar: 

En aquesta categoria es classifiquen: 

• Crèdits per operacions comercials: actius financers originats per la venda de béns i 

la prestació de serveis per operacions de tràfic. 

• Crèdits per operacions no comercials: actius financers que, no sent instruments 

de patrimoni ni derivats no tenen origen comercial, els cobraments dels quals són 

de quantia determinada o determinable, i que no es negocien en un mercat actiu. 

No s’inclouen aquells actius financers per als quals la Fundació pugui no recuperar 

substancialment tota la inversió inicial, per circumstàncies diferents al 

deteriorament creditici. 

 

7b2) Dèbits i partides a pagar: 

En aquesta categoria es classifiquen: 

• Dèbits per operacions comercials: passius financers originats per la compra de 

béns i serveis per operacions de tràfic. 

• Dèbits per operacions no comercials: passius financers que, no sent instruments 

derivats, no tenen origen comercial. 

 

Inicialment, els actius i passius financers inclosos en aquesta categoria, es valoren pel seu 

valor raonable, que és el preu de la transacció i que equival al valor raonable de la 

contraprestació lliurada més els costos de transacció que els són directament atribuïbles. 

 

No obstant això, els crèdits i dèbits per operacions comercials amb venciment no superior 

a un any i que no tinguin un tipus d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al 

personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre participacions, 

l’import dels quals s‘espera pagar en el curt termini, es valoren pel seu valor nominal 

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

 

En valoracions posteriors, tant actius com passius, es valoren pel seu cost amortitzat. Els 

interessos meritats es comptabilitzen en el Compte de Pèrdues i Guanys, aplicant el 

mètode del tipus d’interès efectiu. No obstant això, els crèdits i dèbits amb venciment no 

superior a un any que es van valorar inicialment pel seu valor nominal, continuen 

valorant-se per aquest import, llevat, en el cas de crèdits, que s’haguessin deteriorat. 

 

La correcció valorativa per deteriorament de deutors a 31 d’agost de 2021, s’ha estimat 

en funció de l’anàlisi de cada un dels saldos individualitzats pendents de cobrament a 

aquesta data. 

 

7c) Baixa d’actius financers 
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Un actiu financer, o part del mateix, es dona de baixa quan expiren o s’han cedit els drets 

contractuals sobre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, i s’han transferit de manera 

substancial els riscos i beneficis inherents a la seva propietat. 

 

Quan un actiu financer es dona de baixa, la diferència entre la contraprestació rebuda 

neta dels costos de transacció atribuïble, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys 

qualsevol passiu assumit, i el valor en llibres de l’actiu financer, més qualsevol import 

acumulat que s’hagi reconegut directament en el patrimoni net, determina el guany o la 

pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i forma part del resultat de l’exercici en 

què aquesta es produeix. 

 

7d) Baixa de passius financers 

Un passiu financer es dona de baixa quan s’extingeix l’obligació corresponent. La 

diferència entre el valor en llibres del passiu financer o de la part del mateix que s’ha 

donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, es 

reconeix en el Compte de Pèrdues i Guanys de l’exercici en que té lloc. 

 

7e) Interessos Rebuts d’Actius Financers 

Els interessos i dividends d’actius financers meritats amb posterioritat al moment de 

l’adquisició es reconeixen com ingressos en el Compte de Pèrdues i Guanys. Els interessos 

s’han de reconèixer utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu. A aquests efectes, en 

la valoració inicial dels actius financers es registren de forma independent, atenent al seu 

venciment, l’import dels interessos explícits meritat i no vençuts en aquest moment.  

 

7f) Fiances lliurades 

La diferència entre el valor raonable i l’import desemborsat de les fiances lliurades per 

arrendaments operatius o prestació de serveis es registra com un pagament anticipat per 

l’arrendament o prestació del servei. En cas de fiances lliurades a curt termini es valoren 

per l’import desemborsat. 

Les fiances lliurades per arrendaments operatius es valoren pel seu valor raonable. 

 

7g) Fiances rebudes 

La diferència entre el valor raonable i l’import desemborsat de les fiances que es rebin per 

arrendaments operatius o prestació de serveis es registra com un cobrament anticipat per 

l’arrendament o la prestació del servei. En cas de fiances rebudes a curt termini es valoren 

per l’import rebut. 

 

8) Cobertures comptables. 

La Fundació entén que la comptabilitat de cobertures te un caràcter voluntari, constituint 

una excepció als requisits comptables normals i per això no s’aplica. 
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9) Existències. 

La Fundació no posseeix ni produeix béns que hagin de comptabilitzar-se en aquest 

capítol. 

 

10) Transaccions en moneda estrangera. 

La Fundació no efectua transaccions en moneda estrangera. 

 

11) Impost sobre beneficis. 

D’acord amb el règim fiscal especial per a entitats sense ànim de lucre, regulat en la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo, les activitats que duu a terme la Fundació es troben 

exemptes de tributació per l’Impost de Societats.  

 

12) Ingressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció de quan es produeix el corrent real dels 

béns i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment que es 

produeixi el corrent monetari o financer derivat d’aquests. Concretament, els ingressos es 

calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a cobrar 

pels serveis prestats en el marc ordinari de l’activitat, deduïts els descomptes i impostos. 

 

Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del 

principal pendent de pagament i el tipus d’interès efectiu aplicable. 

Els ingressos es troben valorats per l’import realment percebut i les despeses pel cost 

d’adquisició. 

 

13) Provisions i contingències. 

Les provisions es reconeixen únicament sobre la base de fets presents o passats que 

generin obligacions futures. Es quantifiquen tenint en consideració la millor informació 

disponible sobre les conseqüències del succés que les motiven i són recalculades en 

ocasió de cada tancament comptable. 

 

S’utilitzen per fer front a les obligacions específiques per a les quals van ser originalment 

reconegudes. Es procedeix a la seva reversió total o parcial, quan aquestes obligacions 

deixen d’existir. 

 

14) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la protecció 

i millora del medi ambient es comptabilitzen, si és el cas, com a despesa de l’exercici en 

què s’incorren. No obstant això, si suposen inversions com a conseqüència d’actuacions 

per minimitzar l’impacte mediambiental i la protecció i millora del medi ambient, es 

comptabilitzen com a més valor de l’immobilitzat.  
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15) Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal. 

Les úniques despeses comptabilitzades en aquest capítol són les corresponents al treball 

meritat en cada mes natural, desglossades en sous i salaris i despeses de la Seguretat 

Social.  

No hi ha despeses de retribucions a llarg termini al personal ni compromisos per a 

pensions. 

 

16) Subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen com a ingressos 

directament imputats al patrimoni net i es reconeixen en el compte de resultats com a 

ingressos sobre una base sistemàtica i racional de forma correlacionada amb les despeses 

derivades de la subvenció. 

 

Les subvencions no reintegrables relacionades amb l’adquisició de l’immobilitzat material 

intangible s’imputen com a ingressos de l’exercici en proporció a l‘amortització dels 

corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per 

deteriorament o baixa en el balanç. 

 

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

a passius fins que adquireixen la condició de no reintegrables. 

 

17) Negocis conjunts. 

La fundació no participa en negocis conjunts. 

 

18) Criteris en transaccions entre parts vinculades. 

Les transaccions entre parts vinculades, si mai es produeixen, es comptabilitzen d’acord 

amb les normes generals. Les operacions es valoren d’acord amb els preus de mercat. 

 

19) Actius no corrents mantinguts per a la venda. 

La fundació no disposa d'actius o grups d'elements com a mantinguts per a la venda ni hi 

té  passius associats. 

 

 

5. IMMOBILITZAT MATERIAL 

 

a) L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici 2020/21 de cada partida del 

balanç inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions 

acumulades i correccions valoratives per deteriorament acumulades és la 

següent: 
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   31/08/2020           Altes   Baixes   Traspassos   31/08/2021  

Cost:      

Terrenys 
        

776.578,90                         -                     -                     -      
        

776.578,90    

Construccions 
    

1.334.899,25    
 

1.308.024,78                   -                     -      
    

2.642.924,03    

Instal·lacions tècniques 
          

15.051,41                         -                     -                     -      
          

15.051,41    

Maquinària 
        

135.210,61                         -                     -                     -      
        

135.210,61    

Utillatge 
          

30.026,75                         -                     -                     -      
          

30.026,75    

Altres instal·lacions  
    

1.388.751,41                         -                     -                     -      
    

1.388.751,41    

Mobiliari 
        

390.617,99                         -                     -                     -      
        

390.617,99    
Equips processos 
d'informació 

        
398.653,85    

         
1.786,92                   -                     -      

        
400.440,77    

Altre immobilitzat Material 
        

718.914,02    
      

61.878,37                   -         1.567,50    
        

779.224,89    

Immob. Mat. en curs i cte.                         -      
      

14.710,12                   -                     -      
          

14.710,12    

      

  

    
5.188.704,19    

 
1.386.400,19                   -         1.567,50    

    
6.573.536,88    

 
Amortització Acumulada:      
Construccions (827.626,08) (50.093,20) - - (877.719,28) 

Instal·lacions tècniques (7.380,66) (1.275,73) - - (8.656,39) 

Maquinària (113.658,25) (5.737,83) - - (119.396,08) 

Utillatge (28.850,42) (174,77) - - (29.025,19) 

Altres instal·lacions  (1.136.803,39) (35.538,05) - - (1.172.341,44) 

Mobiliari (338.488,35) (10.176,40) - - (348.664,75) 
Equips processos 
d'informació (344.460,22) (18.743,79) - - (363.204,01) 

Altre Immobilitzat Material (8.503,55) (10.119,92) - - (18.623,47) 

      
  (2.805.770,92) (131.859,69) - - (2.937.630,61) 
 
Valor Net:      
Terrenys 776.578,90 - - - 776.578,90 

Construccions 507.273,17 1.257.931,58   1.765.204,75 

Instal·lacions tècniques 7.670,75 (1.275,73) - - 6.395,02 

Maquinària 21.552,36 (5.737,83) - - 15.814,53 

Utillatge 1.176,33 (174,77) - - 1.001,56 

Altres instal·lacions  251.948,02 (35.538,05) - - 216.409,97 

Mobiliari 52.129,64 (10.176,40) - - 41.953,24 
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Equips processos d'informació 54.193,63 (16.956,87) - - 37.236,73 

Altre immobilitzat Material 710.410,47 51.758,45 - 1.567,50 760.601,42 

Immb. Mat en curs i acompte - 14.710,12 - - 14.710,12 
      

 2.382.933,27 1.254.540,50 - 1.567,50 3.635.906,27 

 

    

b) Tots els elements que integren l’immobilitzat material estan afectes a les diferents 

activitats que desenvolupa la Fundació.  

 

Altes: 

- Construccions: La inversió més rellevant s’ha fet a la finca del carrer Bosc número 

2 de Barcelona, cedida per la Generalitat de Catalunya a la Fundació EINA amb la 

fórmula de dret de superfície. El total de pagaments efectuats per la Fundació 

durant l’exercici 2020/21 ha ascendit a un import de 1.308.024,78 euros i han 

consistit en enderrocs, reforç estructural, adequació a la normativa de Bombers, 

construcció d’una escala nova, honoraris tècnics, climatització, ignifugació de 

bigues, renovació de paviments, etc. Així mateix, a l’edifici de Can Sentmenat es 

va reformar l’espai de la Secretaria del centre per crear un despatx nou i reubicar 

la Gerència, la Direcció del Centre i l’equip directiu. 

 

- Altre immobilitzat material: l’augment ha estat de 61.878,37€, que principalment 

correspon a les peces artístiques encarregades pel Patronat a l’artista Sergi 

Aguilar per reprendre la tradició dels “Amics d’EINA”. També és de destacar 

l’adquisició per 441,00 euros, d’un petit catàleg i d’una llibreta de viatge de 

l’artista i cofundador l’EINA, Albert Ràfols Casamada. 

 

c) L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici 2019/20 va ser el següent: 

 

 31/8/2019 Altes Baixes Traspassos 31/8/2020 

Cost:      

Terrenys 776.578,90 - - - 776.578,90 

Construccions 1.263.851,43  71.047,82    - - 1.334.899,25 

Instal·lacions tècniques 15.051,41 - - - 15.051,41 

Maquinària 133.856,77  1.353,84    - - 135.210,61 

Utillatge 29.208,79  817,96    - - 30.026,75 

Altres instal·lacions  1.388.584,43  166,98    - - 1.388.751,41 

Mobiliari 388.120,68  2.497,31    - - 390.617,99 

Equips processos 
d'informació 380.658,33  17.995,52    - - 398.653,85 
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Altre immobilitzat Material 690.673,86  28.240,16    - - 718.914,02 

      

 5.066.584,60 122.119,59 - - 5.188.704,19 

 
Amortització Acumulada:      

Construccions (777.497,09) (50.128,99) - - (827.626,08) 

Instal·lacions tècniques (6.104,93) (1.275,73) - - (7.380,66) 

Maquinària (106.704,48) (6.953,77) - - (113.658,25) 

Utillatge (28.698,90) (151,52) - - (28.850,42) 

Altres instal·lacions  (1.100.868,42) (35.934,97) - - (1.136.803,39) 

Mobiliari (326.644,17) (11.844,18) - - (338.488,35) 

Equips processos 
d'informació (324.567,91) (19.892,31) - - (344.460,22) 

Altre Immobilitzat Material (3.972,75) (4.530,80) - - (8.503,55) 

      

 (2.675.058,65) (130.712,27) - - (2.805.770,92) 

 
Valor Net:      

Terrenys 776.578,90 - - - 776.578,90 

Construccions 454.297,85 52.975,32 - - 507.273,17 

Instal·lacions tècniques 8.946,48 (1.275,73) - - 7.670,75 

Maquinària 27.152,29 (5.599,93) - - 21.552,36 

Utillatge 509,89 666,44 - - 1.176,33 

Altres instal·lacions  287.716,01 (35.767,99) - - 251.948,02 

Mobiliari 96.356,53 (44.226,89) - - 52.129,64 

Equips processos 
d'informació 56.090,42 (1.896,79) - - 54.193,63 

Altre immobilitzat Material 683.877,58 26.532,89 - - 710.410,47 

      

Immobilitzat Material Net 2.391.525,95 (8.592,68) - - 2.382.933,27 

 

 

d) El desglossament per epígrafs, dels actius més significatius que, al 31 d’agost de 2021 i 

de 2020, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del 

seu valor de cost, en euros:  

 

  31/08/2021     31/08/2020 

Construccions 212.584,47 209.998,22 

Maquinària 88.703,82 84.979,96  
Altres instal·lacions i utillatge 335.154,81 324.476,50  
Mobiliari 290.575,63 280.770,93  
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Equips processos d'informació 318.553,45 301.395,88  

   

Total 1.245.572,18 1.201.621,49 

 

e) Altra informació: Elements artístics 

 

La Fundació no posseeix béns que formin part del patrimoni històric i cultural. 

El Fons artístic de la Fundació està registrat en el compte Altre immobilitzat material. Està 

integrat per obres que va donar l’Associació fundadora al constituir la Fundació i d’altres 

que s’ha anat rebent amb posterioritat. 

Al tractar-se d’una col·lecció artística, les obres no estan sotmeses a amortització 

comptable.  

 

6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 

 

La Fundació no disposa de cap immobilitzat que s’hagi classificat com a inversió 

immobiliària. 

 

7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 

 

La Fundació no disposa de béns que s’hagin classificat com a patrimoni cultural. 

 

8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 

 

L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici 2020/21 de cada partida del balanç 

inclosa en aquest epígraf i de les seves corresponents amortitzacions acumulades i 

correccions valoratives per deteriorament acumulades és el següent:  

 

  31/08/2020 Altes Baixes Traspassos 31/08/2021  
Cost:      

 

Propietat industrial 61.066,00 - - - 61.066,00  

Aplicacions 
informàtiques 413.996,91 19.676,65 - - 433.673,56 

 

      
 

  475.062,91 19.676,65 - - 494.739,56  

Amortització 
Acumulada:      

 

Propietat industrial (61.066,00) - - - (61.066,00)  

Aplicacions 
informàtiques (353.286,70) (35.819,44) - - (389.106,14) 

 

      
 

  (414.352,70) (35.819,44) - - (450.172,14)  
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Valor Net:      
 

Propietat industrial - - - - -  

Aplicacions 
informàtiques 60.710,21 (16.142,79) - - 44.567,42 

 

      
 

Immobilitzat 
Intangible, Net 60.710,21 (16.142,79) - - 44.567,42 

 

 

Tots els elements que integren l’immobilitzat intangible estan afectes a les diferents 

activitats que desenvolupa la Fundació. 

 

No s’ha rebut cap subvenció relacionada amb l’adquisició de cap element que integra 

l’immobilitzat intangible. 

 

L’anàlisi i justificació dels moviments durant l’exercici 2019/2020 va ser el següent: 

 

  31/08/2019 Altes Baixes Traspassos 31/08/2020 

Cost:      
Propietat industrial 61.066,00 - - - 61.066,00 

Aplicacions 

informàtiques 377.921,98 36.074,93 - - 413.996,91 

      
  438.987,98 36.074,93 - - 475.062,91 

Amortització 

Acumulada:      
Propietat industrial (61.066,00) - - - (61.066,00) 

Aplicacions 

informàtiques (313.591,85) (39.694,85) - - (353.286,70) 

      
  (374.657,85) (39.694,85) - - (414.352,70) 

Valor Net:      
Propietat industrial - - - - - 

Aplicacions 

informàtiques 64.330,13 (3.619,92) - - 60.710,21 

      

Immobilitzat 

Intangible  Net      64.330,13 (3.619,92) - - 60.710,21       
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El desglossament, per epígrafs, dels actius intangible més significatius que, a 31 d’agost de 

2021 i de 2020, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb 

indicació del seu valor de cost, en euros:  

 

 31/08/2021 31/08/2020 

   

Propietat industrial 61.066,00 61.066,00 

Aplicacions informàtiques  336.447,23 296.088,95 

TOTAL 397.513,23 357.154,95 

 

 

9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 

 

La informació relativa a les operacions d’arrendaments queden explicades a continuació, 

distingint entre els arrendaments financers que són aquells dels quals es dedueix que es 

transfereixen substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu 

objecte del contracte; i els arrendaments operatius, que són la resta que no tinguin el 

caràcter de financers. 

 

Arrendaments operatius 

En aquest apartat s’han comptabilitzat tots aquells contractes pels quals s’ha convingut 

amb els arrendadors el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat a 

canvi d’una sèrie de pagaments o quotes, sense que es tracti d’un arrendament de 

caràcter financer. 

 

Les quotes derivades dels arrendaments operatius, es reconeixen com a despesa de forma 

lineal durant el termini d’arrendament. 

 

Les despeses derivades del servei de custòdia de documents han estat de 1.356,12€. Les 

corresponents a l’exercici anterior van ser de 901,15€. 

 

Els imports registrats al compte d’Arrendaments relatius a la seu de Sarrià, han estat de 

35.413,20 euros. Les corresponents a l’exercici anterior van ser de 35.360,16 euros. En 

concret, corresponen als imports pagats per l’ús de l’edifici del Palau dels Marquesos de 

Sentmenat. La cessió d’ús de l’esmentat edifici, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, 

es va signar el 15 de juny de 1993 per tal que es dediqués a les activitats que du a terme la 

Fundació. Les quotes a pagar es revisen anualment, si escau, en proporció a les variacions 

de l’índex de preus al consum del sector serveis.  

 

D’altra banda, el detall dels contractes en la modalitat de rènting, al tancament de 

l’exercici 2020/21 és el que es mostra a continuació: 
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Descripció Unitats Inici Fi Mesos 

Entitat 

Financera 

      

Copiadora / Fotocopiadora 

Ricoh MPC4504 3 05/06/2021 05/06/2026 60 BNP PARIBAS 

Impressora Ricoh P501 1 05/06/2021 05/06/2026 60 BNP PARIBAS 

Impressora Ricoh MC250FW 
1 05/06/2021 05/06/2026 60 BNP PARIBAS 

Impressora Ricoh 

SPC440DNR 1 05/06/2021 05/06/2026 60 BNP PARIBAS 

 

 

Pel que fa a la quota dels nou primers mesos de l’exercici, de setembre de 2020 a maig de 

2021, la quota era la de l’any passat, 942,73 euros, en total de 8.484,57 euros. 

 

A partir de juny de 2021 es va començar un nou contracte de rènting. La quota mensual 

dels 6 equips és de 472,39 euros, el que suposa 1.417,17 euros en els tres últims mesos de 

l’exercici, de juny a agost.  

 

El total dels imports del rènting d’impressores l’any 20/21 ha estat de 9.901,74 euros, per 

tant, s’ha reduït la quota del contracte respecte l’any anterior que va ascendir a 11.312,76 

euros. 

 

Els imports en la modalitat de rènting al tancament de l’exercici 2019/2020, van ser els 

següents: 

 

Descripció Unitats Inici Fi Mesos 

Entitat 

Financera 

      

Fotocopiadora/Impressora 

Ricoh MPC 5503 ADR 2 15/12/2015 15/12/2020 60 BNP PARIBAS 

Fotocopiadora/Impressora 

Ricoh MPC 4501 ADR 2 15/12/2015 15/12/2020 60 BNP PARIBAS 

Impressora    Ricoh SP 8200 

DNR 1 15/12/2015 15/12/2020 60 BNP PARIBAS 

 

La quota mensual dels 5 equips era de 942,73 euros i l’import total anual va ser 

d’11.312,76 euros.  
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10. INSTRUMENTS FINANCERS 

 

La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments financers inclosos 

en la norma de registre i valoració setena. 

 

10.1 ACTIUS FINANCERS 

 

Els actius financers a llarg termini a 31 d’agost de 2021 i de 2020 són els següents, en 

euros: 

 31/8/2021 31/8/2020 

Inversions mantingudes fins al venciment  
 

1.743.381,32     1.650.391,89    

Instruments de Patrimoni  2.360,13     2.360,13    

Inversions financeres a llarg termini 1.741.021,19    1 .648.031,76    

 

10.1.1  Inversions financeres a llarg i a curt termini 

 

El desglossament de l’import de 1.743.381,32 euros corresponent als instruments 
financers a llarg termini de l’exercici tancat a 31 d’agost de 2021 és el que es mostra a 
continuació:  

      

  31/08/2021     

Entitat Nominal Revaloració Import Venciment 

     

Arquia Banca, accions 2.360,13 -           2.360,13    Indefinit 

Fons Inversió Banc Sabadell F.I. Extra 19 183.742,64 984,41       184.727,05    N/A 

Fons Inversió Banc Sabadell F.I. Extra 16 - -       188.140,26    N/A 

Fons Inversió Banc Sabadell F.I. Extra 25 - -       305.898,52    N/A 

Allianz S.V. 040323738 126.592,40 1.962,60       128.555,00    09/24 

Fons Inversió Banco Inversis  511.082,00 116.501,74       627.583,74    N/A 

Fons Inversió EDM  255.417,00    50.699,62       306.116,62    N/A 

     

Inversions mantingudes fins al 
venciment (cost amortitzat) a llarg     1.079.194,17       170.148,37    

   
1.743.381,32     - 

 
El conjunt d’actius actuals ha tingut les modificacions següents: 

  

- No figura el Fons d’Inversió ARQU1 atès que es va liquidar en data 06/08/2021, per un 

import de 80.927,78 euros, havent-se revalorat respecte de l’exercici anterior en 4.377,07 

euros. 

 

- A 31 d’agost de 2021 el valor de les participacions als Fons d’inversió del Banc Sabadell és: 
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- Extra 19 FI: A 31/08/21, el seu valor és de 184.727,05 euros. 

- Extra 16 FI: A 31/08/21, el seu valor és de 188.140,26 euros 

- Extra 25 FI: A 31/08/21, el seu valor és de 305.898,52 euros. 

 

- La Pòlissa d’Assegurança d’Allianz a 31/08/21 té un valor de 128.555,00 euros i s’ha 

revalorat en 1.962,60 euros. 

 

- Les participacions en el Fons Inversions Banco Inversis a 31/08/2021 tenen un valor de 

627.583,74 euros i la revaloració ha estat de 116.501,74 euros. 

 

- Les participacions en el Fons d’Inversions EDM a 31/08/2021 tenen un valor de 

306.116,62 euros i la revaloració ha estat de 50.699,62 euros. 

 

El desglossament de l’import d’1.650.391,89 euros que correspon als instruments 

financers a llarg termini de l’exercici 2019/20, era el que es mostra a continuació:  

 

  31/08/2020     

Entitat Nominal Revaloració Import Venciment 

     
Participacions Caixa 
d'Arquitectes 388,83   1.971,30     2.360,13    Indefinit 

     
Fons Inversió ARQU1 - -  76.550,71    N/A 

Fons Inversió B. Sabadell F.I. 
Extra 19 - -  183.742,64    N/A 

Fons Inversió B. Sabadell F.I. 
Extra 16 - -  188.451,03    N/A 

Fons Inversió B. Sabadell F.I 
Extra 25 - -  306.195,98    N/A 

Allianz S.V. 040323738  125.716,40     876,00     126.592,40    09/24 

Fons Inversió Banco Inversis  467.993,59     43.088,41     511.082,00    N/A 

Fons Inversió EDM - -  255.417,00    N/A 

     
Inversions mantingudes fins al 

venciment (cost amortitzat) a 

llarg   594.098,82     45.935,71     1.650.391,89    - 

 

L’import dels actius financers a curt termini desglossat a 31 d’agost de 2021 i de 2020 és 

el següent, en euros:  
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  A CURT TERMINI 

  31/08/2021 31/08/2020 

Inversions mantingudes fins al venciment (*)                 616,00    
                

616,00 

Préstecs i partides a cobrar  197.537,64    138.043,36 

Efectiu i altres actius líquids  78.261,24  763.017,47 
   

Total        276.414,88      
        

901.676,83    
 

(*) Es manté la fiança a curt termini de 616,00 euros corresponent a Aquadirect Blue 

Planet  

 

El desglossament dels instruments financers a curt termini de l’exercici 2019/20 va ser el 

que es mostra a continuació: 

 

 31/8/2020 31/8/2019 

Inversions mantingudes fins al venciment   616,00     66,00    

Fiances i Dipòsits   616,00     66,00    

Partides a cobrar (Nota 10.1.2) 
 

138.043,36     166.162,26    

   
Actius a valor raonable amb canvis en pèrdues 
i guanys:  763.017,47     1.062.014,49    

Efectiu i altres actius líquids (Nota 10.1.3)  763.017,47     1.062.014,49    

   
Total  901.676,83     1.228.242,75    

 

 

Els ingressos financers meritats en l’exercici 2020/21, comparats amb els de l’exercici 

anterior són els següents:  

 

  31/08/2021 31/08/2020 

 

Ingr. Particip. en instrum.de patrimoni 25,48 0 

Ingr. Valors represent. Deute             732,11                732,62    

Ingressos de Crèdits                      -                  184,88    

Interessos compte corrent a curt                 2,21            2.632,48    

   

Total             759,80            3.549,98    
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10.1.2  Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 

 

El desglossament de la partida de l’actiu del balanç “Usuaris, patrocinadors i deutors de 

les activitats i altres comptes a cobrar” queda reflectit en la següent taula, amb indicació 

dels moviments produïts durant l’exercici: 

 

  31/08/2021 31/08/2020 

  Llarg Termini Curt Termini Llarg termini Curt Termini 

     
Crèdits per operacions 

comercials         

     
Usuaris i deutors de les 

activitats - 197.909,07 - 138.043,36 

     

Total - 197.909,07 - 138.043,36 

 

El detall dels usuaris i deutors de les activitats al tancament de l’exercici és: 

 

 31/8/2021 31/8/2020 

   
Deutors diversos prestació de serveis - - 

Beques, ajuts i Taxes  197.909,07 138.043,36 

   
Crèdits per operacions comercials 197.909,07 138.043,36 

 

Una altra partida que forma part de l’Actiu Corrent correspon al saldo del compte de 

Periodificacions a curt termini per l’import de 74.867,66 euros. Registra el pagament 

anticipat del cànon a la Generalitat de Catalunya per la finca del Carrer Bosc, 2 de 

Barcelona. Amb això, el total de l’Actiu Corrent del balanç ascendeix a 351.653,97 euros. 

 
Quant al compte Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les 

activitats que figura al Compte de Resultats, sota l’epígraf 8. Altres despeses 

d’explotació, l’import de 14.143,18 euros correspon a la diferència entre les Pèrdues per 

deteriorament de crèdits per les activitats que han ascendit a 16.506,54 euros i l’import de 

la Reversió del deteriorament de crèdits per activitats que ha estat de 2.363,36 euros. 

 

S’ha dotat una Provisió per insolvències pel cobrament de les matrícules anuals dels 

alumnes per l’import ja indicat de 16.506,54 euros. Les aplicacions han estat de 24.998,30 

euros, amb el que el saldo del compte de Provisions queda en 28.981,90 euros.   
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Tipus de provisió 31/8/2020 Dotacions Aplicacions 31/8/2021 

     
Prov. Insolvències tràfic 37.473,66     16.506,54    24.998,30     28.981,90    
     

TOTAL  37.473,66     16.506,64     24.998,30    28.981,90    

 

 

A l’exercici anterior es va dotar una provisió per insolvències pel cobrament de cursos per 

un import de 18.475,36 euros: 

 

Tipus de provisió 31/08/2019 Dotacions Aplicacions 31/08/2020 

     

Prov. Insolvències tràfic 23.801,23 18.475,36 4.802,93 37.473,66 

     

TOTAL 23.801,23 18.475,36 4.802,93 37.473,66 

 

 

Al tancament de l’exercici anterior, a 31 d’agost de 2020, la partida de l’actiu del balanç 

“Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar” queda 

reflectida en la següent taula:  

   

 31/8/2020 31/8/2019 

   
Deutors diversos prestació de serveis - 7.260,00 

Beques, ajuts i Taxes UAB 138.043,36 158.902,26 

   

Crèdits per operacions comercials 138.043,36 166.162,26 

 

 

10.1.3  Tresoreria Efectiu 

 

El desglossament de la tresoreria a 31 d’agost de 2021 és el que es mostra a continuació: 

 

  31/08/2021 31/08/2020 
   

Caixa Efectiu 2.596,38 

            2.596,38    
          
47.948,69    
          
14.919,61    
          
11.288,43    

            1.030,10    
                
478,03    

  2.596,38    

            2.327,33    

Arquia Bank (abans, Caixa d’Arquitectes)           47.948,69           666.505,64    

Banc Santander           14.919,61    39.459,51          
39.459,5110.525,05    Banc Sabadell           11.288,43              10.525,05    

Caixabank             1.030,10              42.713,85    
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Banco Inversis                 478,03                1.486,09    
   

Total           78.261,24           763.017,47    
 

L’import de la tresoreria al tancament de l’exercici 2020/21 és inferior al de l’exercici 

anterior perquè una part s’ha destinat a fer pagaments inajornables de la rehabilitació del 

nou espai docent Eina Bosc, ubicat al carrer Bosc 2, de Barcelona. 

 

 

10.2  PASSIUS FINANCERS 

 

La informació requerida en aquest apartat és d’aplicació als instruments financers inclosos 

en la norma de registre i valoració dotzena. El detall dels passius financers a llarg termini i 

a curt termini a 31 d’agost de 2021 i de 2020, és el següent, en euros: 

 

  A LLARG TERMINI A CURT TERMINI 

 Categories Altres Altres 
 31/08/2021 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2020 
Dèbits i partides a 
pagar   -   -      1.826.491,35    

    
1.327.673,41    

Deutes amb 
entitats de crèdit          449.533,35     -            52.975,90    

                
501,07    

     
Total     449.533,35 -     1.879.467,25        1.328.174,48    

 

La Fundació té un passiu financer a llarg termini que consisteix en un préstec amb el Banc 

de Sabadell i l’aval de l’Instituto de Crédito Oficial. El principal és de 500.000 euros a 

retornar amb 5 anys, el primer de carència i la possibilitat de sol·licitar un allargament. 

L’import de 449.533,35 euros és el que correspon a llarg termini ja que els 50.466,65 

euros restants figuren entre els deutes a curt termini. 

 

Pel que fa als passius financers a curt termini, són els que es desglossen en l’apartat 

següent.  

 

 

10.2.1 Dèbits i partides a pagar 

 

El detall dels Dèbits i partides a pagar, al tancament dels exercicis 2020/21 i 2019/20, és el  

que es mostra a continuació: 

 

  31/08/2021 31/08/2020 

  Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 
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Per operacions comercials:        

Proveïdors - - - - 

Creditors parts vinculades  - - - 

Creditors Varis - 1.728.474,85 - 1.221.109,77 

     

Total saldos per operacions comercials - 1.728.474,85  1.221.109,77 

     

Per operacions no comercials:         

Deutes amb entitats de crèdit  449.533,35 52.975,90 - 501,07 

     

Préstecs i altres deutes 449.533,35  52.975,90  501,07 
Personal (remuneracions pendents de 
pagament) - 98.016,50 - 106.563,64 

     
Total saldos per operacions no 
comercials 449.533,35 150.992,40 - 107.064,71 

     

Total Dèbits i partides a pagar 449.533,35 1.879.467,25 - 1.328.174,48 

 
 

El detall dels Dèbits i partides a pagar, al tancament dels exercicis 2019/20 i 18/19, és el 

que es mostra a continuació:  
  31/08/2020 31/08/2019 

  Llarg Termini Curt Termini Llarg Termini Curt Termini 

     
Per operacions comercials:     
Creditors i Proveïdors de les activitats - 1.221.109,77 - 1.238.841,99 

Total saldos per op. comercials - 1.221.109,77 - 1.238.841,99 

     

Per operacions no comercials:     

Deutes amb entitats de crèdit (VISA)  - 501,07 - 282,51 

Préstecs i altres deutes  - 501,07 - 282,51 

Personal (remuneracions acreditades 

pendents de pagament) - 106.563,64 - 97.069,10 

Total saldos per op. no comercials - 107.064,71 - 97.351,61 

     

Total Dèbits i partides a pagar - 1.328.174,48 - 1.336.193,60 

 

El detall dels Creditors i Proveïdors de les activitats en els exercicis 2020/21 i 2019/20, és 

el que es mostra a continuació: 

 

  31/08/2021 31/08/2020 



 

 

 

29 

 

 

 

   
UAB, per taxes i despeses relatives als estudis 
universitaris 

                         
328.513,48                             -      

Creditors Varis 217.465,51        49.238,36    

Factures pendents de rebre 
       

15.246,00              2.309,01    

Avançament de clients (Nota 10.2.5) 
 

1.167.249,86     1.169.562,40    

   

Crèdits per operacions comercials 
 

1.728.474,85     1.221.109,77    
 

 

Per operacions no comercials, els deutes i partides a pagar per un import de 2.509,25 

euros, corresponen al saldo pendent a 31 d’agost de 2021 de la targeta VISA del Centre.  

 

Els passius financers a cost amortitzat, en la categoria de Derivats i Altres, corresponen als 

saldos de creditors per les activitats i altres comptes a pagar. 

 

10.2.2  Deutes amb entitats de crèdit 

 

El detall dels deutes amb entitats de crèdit a tancament dels exercicis 2020/21 i 2019/20, 

tal com s’ha indicat a l’apartat anterior, és el que es mostra a continuació: 

 

  31/08/2021 31/08/2020 

  A curt termini A llarg termini Total A curt termini A llarg termini Total 

       

Visa Arquia 2.509,25 0,00 2.509,25 501,07 0,00 501,07 

Préstec B. 
Sabadell 50.466,65 

    
449.533,35  500.000,00 0,00 0,00 0,00 

       

  52.975,90 449.533,35 502.509,25 501,07 - 501,07 

 

 

10.2.3 Venciments dels passius per anys 

 

El venciment dels deutes al tancament de l’exercici 2020/21 són a curt i llarg termini, 

mentre que al tancament de l’exercici anterior van ser només a curt termini. 

 

10.2.5 Avançament de clients 

 

El detall dels avançaments de clients corresponents a les matrícules per al curs següent, 

abonades pels alumnes entre els mesos de febrer a agost de 2021, és el següent: 
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  31/08/2021 31/08/2020 31/08/2019 

    

Grau 
      

1.017.599,25             736.096,10             957.834,87    

Postgraus          127.593,26    
            

97.221,90             246.899,53    

MURAD 
            

22.057,35             336.244,40    
            

23.919,87    
    

Total 
      

1.167.249,86    
      

1.169.562,40    
      

1.228.654,27    
 

L’import corresponent als avançaments d’alumnat de Grau cobrats a 31/08/21 presenta 

un augment important respecte de l’any anterior ja que aquell va ser un any marcat pel 

COVID-19 i la impossibilitat de fer al juliol de 2020 les proves d’accés (PPAU organitzades 

per la Generalitat de Catalunya), la qual cosa va impedir fer i cobrar les matrícules del curs 

1r durant el mes de juliol del 2020. De totes maneres, l’import de les matrícules de Grau 

de l’any 2020/21 va ser d’1.017.599,25 euros i en l’any 2018/18 havia estat de 957.834,87 

euros, per tant va existir una diferència positiva, en aquest cas, de 59.764,38 euros. 

 

L’import dels cobrament anticipats de les matrícules de postgraus també ha augmentat, 

principalment perquè l’import del curs 19/20 havia estat molt baix degut a una manca de 

matrícules pels problemes de mobilitat i confinaments ocasionats pel COVID-19.  

 

En el cas de l’import corresponent al MURAD, s’ha produït una disminució respecte de 

l’elevada xifra cobrada a 31 d’agost de 2020, pel motiu que aquell any s’havien rebut les 

matrícules d’un grup d’alumnes de Xina durant el mes de juliol de 2020. 

 

 

11. EXISTÈNCIES 

 

La fundació no té existències. 

 

12. MONEDA ESTRANGERA 

 

La fundació no ha efectuat operacions en moneda estrangera. 

 

13. FONS PROPIS 

 

El detall de cada partida del balanç inclosa en aquesta agrupació (sense incloure el 

resultat de l’exercici) es mostra en el següent quadre:  
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 31/08/2021 31/08/2020 

   

Fons dotacional inicial  183.699,35 183.699,35 

Altres aportacions  621.302,11 620.452,11 

Reserves voluntàries  2.727.911,55 3.066.744,38 

   

TOTAL 3.532.913,01 3.870.895,84 

 

La xifra del compte “Fons dotacional inicial” coincideix amb la que consta a l’escriptura de 
constitució de la Fundació, que va ser de 30.565.000 PTA, avui 183.699,35 euros. 
 
El compte “Altres aportacions” recull posteriors aportacions rebudes amb caràcter de 
dotació, i ascendeix a 621.302,11 euros. En aquest exercici ha augmentat en 850,00 euros 
per una donació de l’artista Anna Dot. 
 
La xifra de 805.001,46 euros que figura al balanç en la partida de Fons dotacionals 
correspon a la suma de les dues anteriors: 183.699,35 més 621.302,11 euros. 
 

Les reserves voluntàries s’han reduït de 3.066.744,38 a 2.727.911,55 euros perquè han 

absorbit el resultat negatiu de l’exercici anterior.   

 

Al tancament de l’exercici 2020/21 no hi ha desemborsaments pendents. No s’ha fet cap 

aportació per compensar pèrdues. Tampoc s’ha constituït cap Fons Especial. 

 

 

14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 

 

Les subvencions i donacions rebudes que figuren al balanç, així com aquelles reflectides al 

compte de resultats són les que es mostren a continuació: 

 

 31/08/2021 31/08/2020 

   

Saldo a l’inici de l’exercici 37.807,06 43.344,53 

(+) Rebudes durant l’exercici 20.000,00 - 

(-) Subvencions traspassades a resultats (5.537,47) (5.537,47) 

(+/-) Regularitzacions de subvencions - - 

   

Saldo al tancament de l’exercici 52.269,59 37.807,06 

 

Les subvencions del compte (131) que consten al balanç tenen el caràcter de subvencions 

de capital consistents en donatius privats rebuts l’any 1990, quan es van iniciar les 

activitats de la Fundació. Van ser efectuats per professionals i entitats privades per 
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finançar les obres de rehabilitació de l’antic palau de Can Sentmenat, per convertir-lo en 

la seu de la Fundació EINA i del Centre Universitari del mateix nom. 

 

La imputació a resultats d’aquestes subvencions en capital es realitza en funció de la 

durada establerta per a la cessió d’ús de l’edifici fundacional, que és de 35 anys. L’import 

anual és de 5.537,47 euros que correspon al compte 726 Donacions i llegats de capital 

traspassats al resultat de l'exercici. 

 

 

15. SITUACIÓ FISCAL 

 

a) La composició dels comptes amb les Administracions Públiques a 31 d’agost de 

2021 i de 2020 és la que es mostra a continuació: 

  31/08/2021 31/08/2020 

  A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

Corrent:     

Impost sobre el Valor Afegit - 
            

547,46    420,00 - 

Retencions per IRPF - 55.874,99 - 44.486,29 

Organismes de la Seguretat Social - 86.824,13 - 53.601,36 

     

Total -    143.246,58    420,00 98.087,65 
 

b) A continuació es presenta la conciliació entre els ingressos i les despeses 

comptables (el resultat abans d’impostos, més el ingressos i les despeses que han 

anat directament a patrimoni net) i la base imposable, corresponents a l’exercici 

2020/21: 

     31/08/2021 
  
  

  Pèrdues i Guanys Patrimoni Net Total 

      
Total Ingressos i 

Despeses Reconeguts (261.920,80) (5.537,47) (267. 458,27) 

      
  Augments Disminucions Augments Disminucions Net 

      
Impost sobre societats - - - - - 

Diferències 

permanents 4.349.563,25 (4.087.642,45) 5.537,47 - 267.458,27 

Operacions Funcionals 

(article 3 RD 49/2002) 4.349.563,25 (4.087.642,45) 5.537,47 - 267.458,27 
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Base imposable (resultat fiscal)  - - - - 

 

La conciliació entre els ingressos i les despeses comptables (el resultat abans d’impostos, 

més els ingressos i les despeses que han anat directament a patrimoni net) i la base 

imposable, corresponents a l’exercici 2019/20, va ser: 

 

     31/08/2020 
  

  

  Pèrdues i Guanys Patrimoni Net Total 

      
Total Ingressos i 

Despeses 

Reconeguts (338.832,83) (5.537,47) (344.370,30) 

      
  Augments Disminucions Augments Disminucions Net 

      
Impost sobre 

societats - - - - - 

      
Diferències 

permanents 3.829.456,92 (3.490.624,09) 5.537,47 - 344.370,30 

Operacions 

Funcionals (article 3 

RD 49/2002) 3.829.456,92 (3.490.624,09) 5.537,47 - 344.370,30 

      
Base imposable 

(resultat fiscal) - - - - - 

 

 

D’acord amb el règim fiscal especial per a entitats sense afany de lucre, regulat en la Llei 

59/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i 

dels incentius fiscals al mecenatge, les activitats que du a terme la Fundació es troben 

exemptes de tributació a l’Impost sobre Societats. 

No s’ha donat cap circumstància de caràcter significatiu amb altres tributs ni cap 

contingència de caràcter fiscal. 

 

D’acord amb la legislació vigent, els impostos i cotitzacions a la Seguretat Social no poden 

considerar-se definitivament liquidats fins que les declaracions presentades hagin estat 

inspeccionades per les autoritats fiscals o laborals, o hagi transcorregut el termini de 

prescripció de quatre anys. En aquest sentit, la Fundació té oberts a inspecció tots els 
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impostos principals i cotitzacions socials que li són aplicables, corresponents a tots els 

exercicis no prescrits. 

 

15.7  Informació d’altres partides   

 

Durant l’exercici 2020/21 s’ha fet efectiu també el pagament del cànon de dret de 

superfície de l’edifici del C. Bosc corresponent a l’exercici 2021/2022, per import de 

74.867,66€, d’acord amb el que estableix l’escriptura pública signada. 

 

16. INGRESSOS I DESPESES 

 

16.1 Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern 

El detall i l’import de les despeses derivades del funcionament de l’òrgan del govern de la 

Fundació és el següent: 

 

 31/8/2021 31/8/2020 

   
Despeses de l'exercici  del  càrrec de patrons  2.193,02  195,79    

   
Total   2.193,02     195,79   

 

Les despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern han estat realitzades pel 

Patronat en compliment de l’exercici del seu càrrec i estan degudament justificades 

documentalment. 

 

16.2 Despeses derivades d’ajuts concedits 

L’import de les despeses derivades dels ajuts atorgats és el següent: 

 

 31/8/2021 31/8/2020 

   
Beques i ajudes Universitàries  294.784,36     243.186,93    

   

Total Ajuts  294.784,36     243.186,93    

 

El detall dels ajuts atorgats està en la nota 1.b d’aquesta Memòria. Respecte de l’exercici 

anterior s’han atorgat 51.597,43 euros més d’ajuts, és a dir, un 21,22% més.  

 

16.3 Aprovisionaments 

 

El detall del compte “Aprovisionaments” és el que mostra a continuació:  

 

 



 

 

 

35 

 

 

 

  31/08/2021 31/08/2020 
 
Taxes UAB             186.696,68                141.146,46    

Taxes Màsters 
               

71.464,80    
               

59.041,40    

Altres Taxes 
               

70.880,00    
               

68.320,00    
Altres Aprovisionaments  ---   ---  

   

Total Aprovisionaments 
            

329.041,48    
            

268.507,86    
 

16.4 Personal 

 

El detall del compte “Despeses de personal” és el que mostra a continuació: 

 

  31/08/2021 31/08/2020 

   

Sous i Salaris      1.933.794,78         1.842.173,57    

Indemnitzacions            13.630,98     -  

Seguretat Social a càrrec de l'empresa          556.429,94             515.632,73    

Altres despeses socials 
              

6.904,89    
              

4.356,19    

   

Total despeses de personal      2.510.760,59         2.362.162,49    
 

16.5 Altres despeses d’explotació 

 

El detall del compte “Altres despeses d’explotació” és el que es mostra a continuació: 

 

 31/08/2021 31/08/2020 

Arrendaments i cànons 124.770,93 58.263,52 

Reparació i conservació 47.781,81  28.034,80    

Serveis professionals independents 651.797,15  408.403,08    

Transports 2.447,42  2.398,56    

Primes d'assegurances 10.120,25  9.959,53    

Serveis bancaris i similars 6.320,85  2.507,71    

Publicitat, propaganda i relacions públiques 12.003,81  18.101,63    

Subministraments 56.963,05               53.968,00    

Altres serveis 88.846,78     129.295,32    

   
Total Serveis Exteriors 1.001.052,05 710.932,15 
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16.6 Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 

monetaris i serveis 

 

La Fundació no ha obtingut cap resultat d’aquesta naturalesa. 

 

16.7 Resultat inclosos a la partida “Altres resultats” 

 

El detall del compte “Altres resultats” és el que mostra a continuació: 

 

ALTRES RESULTATS 2020/21 2019/2020 

   

Despeses excepcionals -353,64 -2.080,11 

Ingressos excepcionals 2.004,81 3.147,18 

   

Efecte net: 1.651,17 1.067,07 
 

16.8 Informació d’altres partides 

 

a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

No s’han obtingut ingressos d’aquesta naturalesa. 

 

b) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

Totes les transaccions s’han realitzat en euros. 

 

 

17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 

 

No s’ha produït cap circumstància que hagi donat lloc a una provisió reconeguda al passiu 

del balanç. 

Tampoc s’ha donat cap circumstància per la qual es pugui estimar algun tipus de 

contingència. 

 

 

18. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS ESTATUTÀRIES 

 

No s’ha produït cap benefici o pèrdua generats com a conseqüència de l’alienació de béns 

o de drets de la Fundació. 

  

Segons l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de 

Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, les fundacions han d’aplicar almenys el 70% 
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de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen, al compliment de les 

finalitats fundacionals.  

 

El càlcul per a 2020/21 pel qual es determina si s’ha destinat a les finalitats estatutàries el 

percentatge legalment establert és el que es mostra a continuació: 

    

    RENDES 
EXEMPTES 

RENDES NO 
EXEMPTES INGRESSOS   

    

Ingressos per cursos i projectes        3.872.284,00    
         

3.872.284,00    - 

Subvencions, donac. de capital 
                

5.537,47    
                 

5.537,47    - 

Donacions i altres ingressos act.              28.167,54    
               

28.167,54    - 

Ingressos financers 
                   

759,80    
                     

759,80    - 

Beneficis cartera 
           

176.525,47                176.525,47    - 

Ingressos extraordinaris 
                

2.004,81    
                 

2.004,81    - 

Ingressos d'altres exercicis                              -                                    -      - 

Altres ingressos de l'activitat 
                

2.363,36    
                 

2.363,36    - 

Excés provisions                              -                                    -      - 

    

TOTAL INGRESSOS        4.087.642,45    
         

4.087.642,45    - 

    

DESPESES 
  

DESPESES 
FUNDACIONALS DESPESES 

NECESSÀRIES 
    

    

Compres 
           

329.041,48                329.041,48                            -      

Treballs realitzats altres emp.                              -                                    -                              -      

I+D                              -                                    -                              -      

Arrendaments 
           

124.770,93                124.770,93                            -      

Reparació i conservació              47.781,81                                  -      47.781,81 

Serv. Prof. Independents 
           

651.797,15                546.520,77    105.276,38 

Transports 
                

2.447,42                                  -      2.447,42 

Primes d'assegurances              10.120,25                                  -      10.120,25 
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Serv. Bancaris i similars 
                

6.320,85                                  -      6.320,85 

Public. I propaganda              12.003,81                                  -      12.003,81 

Subministraments              56.963,05                                  -      56.963,05 

Altres serveis              88.846,78                                  -      88.846,78 

Altres tributs              15.022,72                                  -      15.022,72 

Despeses de personal        2.510.760,59    
         

2.510.760,59                            -      

Ajuts a entitats 
           

294.784,36                294.784,36                            -      

Despeses Patronat 
                

2.193,02    
                 

2.193,02                            -      

Reintegraments subvencions                              -                                    -                              -      

Inter. De deutes              11.451,17                                  -      11.451,17 

Pèrdua Cartera 
                   

608,23                                  -      608,23 

Despeses extraordinàries 
                   

353,64                                  -      353,64 

Despeses d'exercicis anteriors                              -                                    -                              -      

Dot. Amort. Immob. Intang.              35.819,44                                  -      35.819,44 

Dot. Amort. Immob. Material 131.859,69                                             -      131.859,69 

Deterioraments              16.506,54                                  -      16.506,54 

Desp. Financeres 
                   

110,32                                  -      110,32 

    

TOTAL DESPESES 4.349.563,25 3.808.071,15 541.492,10 

    

RESULTAT (261.920,80) 279.571,30 (541.492,10) 

    

IMPOST SOBRE SOCIETATS                              -                                    -                              -      

    

RESULTAT FINAL (261.920,80) 279.571,30 (541.492,10) 

    

  RENDES 
EXEMPTES 

RENDES NO 
EXEMPTES 

  

CÀLCUL APLICACIÓ 70% TOTAL 

    

INGRESSOS 4.087.642,45                               -      4.087.642,45 

DESPESES NECESSÀRIES (541.492,10)                               -      (541.492,10) 

    

RENDA OBTINGUDA 3.546.150,35                               -      3.546.150,35 

    

70% RENDES A APLICAR 2.482.305,25                               -      2.482.305,25 

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES (3.808.071,15)                               -      (3.808.071,15) 
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PENDENT APLICACIÓ FINALITATS 
FUNDAC. (1.325.765,91)                               -      (1.325.765,91) 

    
PENDENT APLICACIÓ PERÍODE 
2017/2018/2019/2020 5.791.019,48                               -      5.791.019,48 

    

PENDENT APLICACIÓ FINALITATS 
FUNDAC. A FUTUR                              -                                    -                              -      

 

La conclusió dels càlculs anteriors és que s’ha acomplert amb escreix l’obligació establerta 

a l’article 333-2 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya 

aplicat a les finalitats estatutàries. Igual com en exercicis anteriors.   

 

El quadre corresponent a l’exercici anterior (2019/20) va ser el següent:  

 

    RENDES 
EXEMPTES 

RENDES NO 
EXEMPTES INGRESSOS   

Ingressos per cursos i projectes 
       

3.422.762,48    
        

3.422.762,48    - 

Subvencions o donacions en capital 
              

5.537,47                   5.537,47    - 

Donacions i altres ingressos activitat 5.198,55             5.198,55    - 

Ingressos financers 
              

3.549,98 3.549,98 - 

Beneficis cartera                     -                           -      - 

Ingressos extraordinaris 
           

3.147,18                3.147,18    - 

Ingressos d'altres exercicis                     -                           -      - 

Altres ingressos de l'activitat 
           

1.792,72    1.792,72    - 

Excés provisions 
           

2.700,00                2.700,00    - 

    
TOTAL INGRESSOS 3.444.688,38 3.444.688,38 - 

    

    

DESPESES 
  

DESPESES 
FUNDACIONALS 

DESPESES 
NECESSÀRIES 

    

    
Compres         268,507,86            268,507,86             - 

Treballs realitzats altres empreses                     -      - - 

I+D                     -      - - 
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Arrendaments 58.263,52           58.263,52 - 

Reparació i conservació 28.034,8 - 28.034,8 

Serv. Prof. Independents 408.403,08 320.816,16          87.586,92 

Transports 2.398,56 - 2.398,56 

Primes d'assegurances 9.959,53 - 10.296,16 

Serv. Bancaris i similars 2.507,71 - 2.507,71 

Publicitat I propaganda 18.101,63 - 18.101,63 

Subministraments 53.968,00 - 53.968 

Altres serveis 129.295,32 - 128.958,69 

Altres tributs 875,74 - 875,74 

Despeses de personal 2.362.162,49 2.362.162,49 - 

Ajuts a entitats 243.186,93 243.186,93 - 

Despeses Patronat 195,79 195,79 - 

Reintegraments subvencions                     -      - - 

Inter. De deutes                     -      - - 

Pèrdua Cartera 3.895,8 - 3.895,8 

Despeses extraordinàries 2.080,11 - 2.080,11 

Despeses d'exercicis anteriors                     -      - - 

Dot. Amort. Immob. Intang. 39.694,85 - 39.694,85 

Dot. Amort. Immob. Material 130.712,27 - 130.712,27 

Deterioraments 18.475,36 - 18.475,36 

Desp. Financeres 2.801,86 - 2.801,86 

    
TOTAL DESPESES 3.783.521,21 3.253.132,75 530.388,46 

    
RESULTAT (338.832,83) 191.555,63 (530.388,46) 

    
IMPOST SOBRE SOCIETATS - - - 

    
RESULTAT FINAL (338.832,83) 191.555,63 (530.388,46) 

    
  RENDES 

EXEMPTES 
RENDES NO 
EXEMPTES 

  

CÀLCUL APLICACIÓ 70% TOTAL 

    
INGRESSOS 3.444.688,38 - 3.444.688,38 

DESPESES NECESSÀRIES (530.388,46) - (530.388,46) 

    

RENDA OBTINGUDA 2.914.299,92 - 2.914.299,92 

    

70% RENDES A APLICAR 2.040.009,94 - 2.040.009,94 

DESPESES FUNDACIONALS APLICADES (3.253.132,75) - (3.253.132,75) 
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EXCÈS D’APLICACIÓ FINALITATS 
FUNDACIONALS (1.213.122,81) - (1.213.122,81) 

    
PENDENT APLICACIÓ PERÍODE 
2015/2016/2018/2019 4.465.253,57 - 4.465.253,57 

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS 
FUNDAC. A FUTUR - - - 
 

 

19. INFORMACIÓ SOBRE MEDI AMBIENT 

 

a) La fundació no disposa de sistemes, equips i instal·lacions incorporats a 

l'immobilitzat material, la finalitat dels quals sigui la minimització de l'impacte 

mediambiental i la protecció i millora del medi ambient reconegudes en l'exercici de 

les acumulades. 

 

b) La fundació no ha incorregut en despeses en l'exercici la finalitat de les quals hagi 

estat la protecció i millora del medi ambient. 

 

c) Durant l’exercici no han existit riscos coberts per les provisions corresponents a 

actuacions mediambientals. 

 

d) Durant l’exercici no han existit contingències relacionades amb la protecció i millora 

del medi ambient. 

 

e) Durant l’exercici no s’han realitzat Inversions per raons mediambientals. 

 

f) No existeixen compensacions a rebre de tercers. 

 

 

20. RETRIBUCIONS A LLARG TERMINI AL PERSONAL 

 

La fundació no ha atorgat retribucions a llarg termini al personal d'aportació o prestació 

definida. 

 

 

21. NEGOCIS CONJUNTS 

 

La fundació no té interessos significatius en negocis conjunts. 
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22. ACTIUS NO CORRENTS MANTINGUTS PER A LA VENDA 

 

La fundació no té actius no corrents o grups alienables d'elements que s'hagi de qualificar 

com a mantingut per a la venda. 

 

 

23. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 

 

Entre el tancament de l’exercici, 31 d’agost de 2021 i la data de la formació dels comptes 

anuals no s’han produït fets que afectin els comptes anuals. 

 

 

24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 

 

Durant l’exercici 2020/21 no s’han efectuat operacions amb parts vinculades. 

 

 

25. ALTRA INFORMACIÓ 

 

1) Nombre mitjà de persones ocupades. 

Respecte de l’exercici 2020/21 i de l’exercici anterior, el nombre mitjà de persones 

ocupades es mostra en el quadre següent: 
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2) Canvis en la composició de l’òrgan de govern. 

No s’han produït canvis en la composició del Patronat. La composició del Patronat i la 

distribució dels càrrecs, al tancament de l’exercici, (31/08/2021) és la següent: 

 

. Sr. Miquel Molins i Nubiola (President) 

. Sr. José Mª Milà i Mencos (Vicepresident) 

. Sr. Anton Granero i Martínez (Secretari) 

. Sr. Josep Bagà i Caparrós (vocal) 

. Sr. Jordi Colomer i Calsina (vocal) 

. Sr. Mario Eskenazi i Boverman (vocal) 

. Sra. Roser Gomila i Zabala (vocal) 

. Sra. Sonia Mulero i Monroy (vocal) 

. Sra. Alicia Núñez i Salmerón (vocal) 

. Sr. Lluís Simon i Adroher (vocal) 

. Sr. Enric Steegmann i García (vocal) 

. Sr. Gerard Vilar i Roca (vocal) 

 

3) Cap operació realitzada per la fundació s’ha hagut de tramitar amb autorització prèvia 

del Protectorat.  

 

4) Les despeses d’auditoria han estat de 7.530,00 euros (IVA inclòs). A l’exercici anterior 

van ser 7.343,08 euros (IVA inclòs).   

 

5) El Patronat no ha rebut cap retribució ni honoraris per l’exercici del seu càrrec. 

 

6) Els honoraris d’alta direcció han estat 0 euros, igual com en l’exercici anterior.   

 

 

26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
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La Fundació ha desenvolupat totes les seves activitats d’ensenyament foment i difusió de 

l’art i el disseny, així com la promoció d’activitats artístiques en el territori de Catalunya, 

bàsicament a la ciutat de Barcelona. 

 

Les activitats d’ensenyament han estat impartides majoritàriament a la seu principal del 

Passeig de Santa Eulàlia, número 25. 

 

Les activitats docents que requereixen un taller amb maquinària específica i aquelles que 

consisteixen en preparació d’exposicions al públic, s’han dut a terme a l’altra local d’EINA 

situat al carrer de Barra de Ferro, núm. 2 de Barcelona. 

 

El detall de la xifra de negocis, el mercat geogràfic de la qual es troba íntegrament a 

Catalunya, és el següent:  

 

  31/08/2021 31/08/2020 

   

Cursos Grau Universitari     2.872.059,38        2.827.233,66    

Màsters i Postgraus 
        

844.168,39    
        

464.012,80    

   

Gestió convenis de pràctiques             2.281,50                2.750,00    

   

Altres ingressos           24.431,66                8.359,62    

Ingressos per taxes i altres 
        

129.343,07    
        

120.406,40    

   

TOTAL     3.872.284,00        3.422.762,48    
 

 

27. INFORME ANUAL RELATIU AL COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA SOBRE 

INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS DE L’EXECICI 2020/21 

 

Durant l’exercici 2020/21 la Fundació EINA ha realitzat les inversions financeres temporals 

que es troben reflectides en els seus comptes anuals, d’acord amb els principis i 

recomanacions indicats en el Codi de Conducta aprovat per l’Acord de 20 de novembre de 

2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (BOE 08/01/04) i per 

l’Acord de 19 de desembre de 2003 del Consejo de Gobierno del Banco de España, en 

desenvolupament de la disposició addicional tercera de la Ley 44/202, de 22 de 

novembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, no havent-se produït cap 

desviació respecte dels criteris continguts en els esmentats codis. 
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En compliment d’allò que disposa l’article 333-10 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre 

tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en relació a la 

presentació d’un informe anual sobre el compliment del codi de conducta, la Fundació ha 

tingut en compte els següents principis per a seleccionar les diferents inversions 

financeres que ha realitzat: 

 

- S’han establert sistemes de selecció i gestió proporcionals al volum i la naturalesa 

de les inversions financeres temporals realitzades. 

- Les persones que han realitzat les inversions compten amb els suficients 

coneixements tècnic i ofereixen suficients garanties de competència professional i 

independència. 

- S’ha valorat la seguretat, la liquiditat i la rendibilitat de les diferents possibilitats 

d’inversió, vigilant l’equilibri entre aquests tres principis, tot i tenint en compte les 

condicions del mercat en el moment de la contractació. 

- S’han diversificat els riscos i, a l’objecte de preservar la liquiditat de les inversions, 

s’han efectuat les inversions temporals en valors o instruments financeres 

negociats en mercats secundaris oficials. 

- No s’han realitzat operacions que tinguin com a finalitat un ús merament 

especulatiu dels recursos financeres, en especial, la venda de valors presos en 

préstec, les operacions intradia ni les operacions en mercats de futurs i opcions. 
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