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1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 
 
a) Descripció específica de les activitats desenvolupades. Exercici 2019/20 
 
La principal activitat de la Fundació exercici de 
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 que 
professió de dissenyador/a 

empresarials del disseny. El  Grau de Disseny és un títol oficial ofert per la UAB. 
 
També es fa un altre títol oficial: el Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny (en 
endavant, MURAD). Com a màster oficial adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior 
(EEES), el MURAD dona accés a la realització d  doctorat de Recerca en Art i Disseny per 
la UAB, amb la codirecció 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. 
 

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

. Durant l han fet els 
següents:  

1) Màster en Disseny gràfic. 
2) Diplomatura de postgrau en Fotografia i Disseny editorial.  
3) Diplomatura de postgrau en Il·lustració creativa i comunicació visual.  

 
, malgrat la pandèmia ocasionada pel 

COVID 19, ha estat possible continuar la docència en els estudis del Grau i adaptar a 
format on line les classes. Això ha suposat un esforç molt considerable per part d alumnat, 
professorat i PAS, i ha fet palès el compromís de tothom. La Fundació no ha promogut cap 
expedient ERTE 
establert les autoritats sanitàries. També per les dificultats de mobilitat, s lamentar 
la m
els progr  
 
El nou projecte  ha estat Eina Idea que neix com a 
plataforma de reflexió i programació estratègica de la Fundació EINA amb la doble finalitat 
de conn tecnològics 
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a nivell conceptual i pràctic, i contribuir de manera immediata a la producció de saber en 
nous formats. 
 
L  estan recollides en la 
Memòria 2 
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 
Els ajuts que l 2019/20, comparats amb els de 

han ascendit als imports que es mostren en el quadre següent, 
desglossats per activitats i amb informació comparativa: 
 

Tipus d'ajuts Exercici 2019/2020 Exercici 2018/2019 
 
Ajuts per Matrícules d'Honor  51.400,97    50.840,73   
Altres gratuïtats  69.899,00    66.418,62   
Beques  de continuïtat  16.718,97    13.700,29   
Beques de Nou Accés  101.853,74    95.867,08   
Bonificació R i T  3.314,25    25.974,00   
TOTAL  243.186,93    252.800,72   

 

  

 
En concret, la Fundació ha ofert els següents ajuts, gratuïtats, beques i bonificacions: 
 

 Bonificació per  
assignatura representa la gratuïtat de la matrícula del curs següent, en la mateixa 
titulació i pel mateix valor de crèdits. Aquest ajut es dona als alumnes de la titulació 
del Grau en Disseny i 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.) Així com les bonificacions que EINA aplica a les matrícules 

Aquest ajut es dona als alumnes de la titulació del Grau en Disseny i als del MURAD. 
 

 Beques de continuïtat dels estudis. han ofert beques de fins al 25% del cost de la 
matrícula per a estudiants matriculats a EINA que, en un moment determinat, per 
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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 

 
 

 Beques per a estudiants de nou accés. 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 mitjançant 

Com cada any, 
aquestes beques uen a 1r curs i es prorroguen durant els quatre anys que dura 
el Grau, subjectes a revisió anual.  
 

 Bonificacions R i T (Reconeixement i Transmissió de crèdits). Les bonificacions són per 
a alumnes del Grau que anteriorment ja van cursar el Graduat Superior en Disseny a 
EINA sobre la part privada del preu 
per crèdit. 

 
ofert són els Convenis/Beques de col·laboració. 

Consisteixen, una banda, en aportacions per a estudiants del Grau, ja matriculats, que 
efectuen prestacions assistència a diverses tasques específiques del centre, 
que es realitzen fora dels horaris de classe. Aquestes beques es convoquen públicament 
per a tots els estudiants del Grau i el seu valor està en funció de la dedicació i durada que 

altra banda, són aportacions per a estudiants del 
MUR
bases de la corresponent convocatòria pública. 
 

ls Convenis/Beques de col·laboració durant el curs 2019/20 ha 
estat de 8.336,83 euros. Aquest import és addicional al dels Ajuts descrits més amunt, 
donat que es formalitza en convenis de pràctiques i inclou al compte de Sous i Salaris. El 
total de 8.336,83 euros es desglossa de la manera següent: 
 

o Beques de col·laboració Barra de Ferro. Beques per a estudiants que 
 

 ha estat de 3.426,83 euros. 
o Beques de col·laboració acadèmica. Beques per a estudiants que 

col·laboren en diferents assignatures o en accions concretes segons 
necessitats docents. 

 

de 4.910,00 euros. 
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c) Identificació dels convenis de col·laboració subscrits  
 
Durant el curs 2019/20, a causa del confinament, la UAB no va permetre fer convenis de 
pràctiques presencials durant el 2n semestre del curs; és a dir, a partir del mes de març 
de 2020 només van ser on line. En total, signat 109 convenis amb empeses. En 
concret:  

- 70 convenis per regular les  
 
- 39 convenis per regular les pràctiques extracurriculars, dels quals:  

- 11 ja havien fet les pràctiques curriculars a la mateixa empresa. 
- 28 han estat alumnes de Grau en Disseny. 
- 11 han estat alumnes de Màsters i Postgraus. 

 
A continuació es detallen algunes de les 387 empreses i institucions amb les quals 
existeixen  tota classe de convenis, per ordre alfabètic:  
 

Ana Mirats 
Andrés Requena 
ANMJ SCCL AINHOA NAGORE 
Artemide  
Arquitectura-G 
Bakoom Studio 
Basora 
BBDO CONTRAPUNTO BARCELONA SL 
Bildi Gràfics 
B720 Arquitectura  
Boo In Barcelona 
Bopbaa 
Bulthauo Bach Siete 
BUM BLASI/URGELL/MORALES 
Cases i Associats 
CCCB 
Centre CIM 
CESNUT NUTRICION 
Cirera + Espinet 
Clase Bcn 
Cocolia 
Codiwans  
CREACOM 
Idensitat 
Indra Zabala 
Isabel López Vilalta 
IP MARKETING 
Joan Gaspar 
Joan Lao 

Creativa 360 
Croquis 
Dec BBDO  
Design By Atlas 
DOENTE ASOCIADOS 
Double You 
EMBT 
Editorial Planeta 
Escofet  
Esiete 
Estudi Laia Guarro 
Expert Line 
FAD  
Fablab Sant Cugat 
Folch Studio 
Francesc Rifé 
Fundació Antoni Tàpies 
GCA Arquitectes 
Grup Editorial Gavarres 
Grupo Erre-Rousselot 
Holon 
ICUB 
Mermelada Estudio 
Mediapro  
Mínim 
Morillas 
Mucho 
Mut Agency 
Nahtrang 
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Jordi Duró Studio 
Ladyssenyadora 
La Granja 
Lekué 
Lievore Altherr 
Lo Siento 
Louise Fili 
Lucid 
Luki Huber 
Lust Productions 
M31ESTUDI 
MACBA  
Mario Eskenazi 
McCann 

NIXIFORCHILDREN 
Ovicuo design 
Planning Siplamo 
Printworkers Barcelona 
Rai Pinto 
Random House Mondadori 
Run Design 
Sandra Tarruella 
S,C,P,F, 
Simon 
Tailored Perfumes 
Vasava Artworks 
Vostok Printing Shop 
Walabi 

 
 
d) Informació sobre les persones usuàries o beneficiàries de les activitats  
 
Les persones usuàries o beneficiàries de les activitats són totes aquelles que participen en 
les activitats docents que realitza la Fundació. 
poden ser beneficiaris totes aquelles persones vinculades directament o indirecta als 
objectius de la mateixa. L criteris 

 El detall de les 
persones usuàries o beneficiàries ha estat: 
  

- Les bonificacions per matrícules : 45 persones.  
- Els ajuts per altres gratuïtats: 93 persones. 
- Les beques de continuïtat: 11 persones beneficiàries, de les quals 7 eren dones i 4 
eren homes.  
- Les beques de nou accés han estat per a un total de 31 persone
9 noves beques atorgades aquest any i 22 

beques en funció del 
gènere ha estat: 

 3 noves beques i 3 prorrogades, per a homes 
 6 noves beques i 19 prorrogades, per a dones  

 
- Els ajuts per Bonificacions de R i T: 1 persona. 
- Les beques de col·laboració a Barra de Ferro han estat per a un total de 2 persones, 
2 dones. 
- Les beques de col·laboració acadèmica han estat per a un total de 8 persones, 5 
dones i 3 homes. 
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f) Règim legal 
 

 privades. En 
particular, pel que estableix el Llibre 3r del Codi Civil de Catalunya.  
 
2. BASES DE PRESENTACIÓ FELS 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 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,  la Llei 1514/2007, del nou Pla 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 

 
 
2. Principis comptables no obligatoris aplicats. 

diferents dels obligatoris. 
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. 

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

Comptes Anuals de la Fundació seguint la normativa vigent, han de 
formular judicis i establir estimacions i supòsits originats en possibles situacions 

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

 
4. Comparació de la informació. 
Els Comptes Anuals de la Fundació 19/20 es presenten, a 

 

legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de 
desembre. 
 
5. Agrupació de partides. 

Comptes Anuals. 
La informació tampoc ha estat agregada en altres apartats de la memòria. 
 
6. Elements recollits en diverses partides. 

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

 
 
8 . 

rs existents al tancament, corresponents a exercicis anteriors. 
 
 
3. APLICACIÓ DE RESULTATS 
 

acordada pel 
Patronat: 
 

 31/8/2020 31/8/2019 
Base de repartiment: Dèficit de l'exercici  (338.832,83) (143.204,85) 

   
Aplicació a: Reserves (338.832,83) (143.204,85) 

   
 
 



 

8 
 

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ 
 
1) Immobilitzat intangible. 

minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i per qualsevol pèrdua per 

es produeixen necessàriament fins la posada en funcionament del bé. 
 

ció que augmenten la vida útil del bé objecte, 

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

 

ble. 

que tingui una vida útil indefinida. 
 
La vida a cada classe , 
es detallen a continuació: 
  

 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. 

minorat per les corresponents amortitzacions acumulades i per qualsevol pèrdua per 

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

 del bé objecte, 

o renovats. Així mateix, les despeses periòdiques de manteniment, conservació i 
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La vida detallats per classes 

 
 

 Construccions 
Instal·lacions 

tècniques Maquinària 
Altres inst. 

utillatge Mobiliari EPI 
Altres 

materials 
Vida útil 
(anys): 25 14 8 8 10 4 20 

 
4) Inversions immobiliàries. 

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 

baixa que els correspongui, segons la seva naturalesa. 
 
Arrendament operatiu: les quotes derivades dels 

 
 
6) Permutes. 

cap tipus. 
 
7) Instruments financers. 
El criteri seguit és que únicament es reconeix un instrument financer al balanç quan es 
converteixi 
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 

 
 
Els instruments financers utilitzats per la Fundació, a efectes de la seva valoració, es 
classificaran en alguna de les següents categories:  
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7a) Actius financeres a cost amortitzat 
Els actius financers inclosos en aquesta categoria, entre els que es troben els crèdits per 

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 

s fluxos 
 

 
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 

 
 
Al 

 
 
7b) Préstecs i partides a cobrar i dèbits i partides a pagar 
 
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 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. 
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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 

personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre participacions, 
 pel seu valor nominal quan 

 
 
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 

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,  
 

20

aquesta data. 
 
7c)  
Un acti

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 

import 

què aquesta es produeix. 
 
7d) Baixa de passius financers 
Un passiu  La 

donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de transacció atribuïbles, 
es  
 
7e)  

 Pèrdues i Guanys. Els interessos 
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la valoració inicial dels actius financers es registren de forma independent, atenent al seu 
xplícits meritat i no vençuts en aquest moment.  

 
7f) Fiances lliurades 

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

 
Les fiances lliurades per arrendaments operatius es valoren pel seu valor raonable. 
 
7g) Fiances rebudes 
La diferència entre el valor raon que es rebin 
per arrendaments operatius o prestació de serveis es registra com un cobrament anticipat 

la prestació del servei. En cas de fiances rebudes a curt termini es 
ebut. 

 
8) Cobertures comptables. 
La Fundació entén que la comptabilitat de cobertures te un caràcter voluntari, constituint 

 
 
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. 

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 

 
 
12) Ingressos i despeses. 

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

es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i representen els imports a 
cobrar p
impostos. 
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Els ingressos per interessos es meriten seguint un criteri financer temporal, en funció del 

 

 
 
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. 
 

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

 
14) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 
Les despeses derivades de les actuacions empresarials que tenen per objectiu la protecció 

 No obstant això, si s

 
 
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. 
 

ortització dels 
corresponents actius o, si escau, quan es produeixi la venda, correcció valorativa per 
deteriorament o baixa en el balanç. 
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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, quan es produeixen, es comptabilitzen 

 
 
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) 9/20 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: 

 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 

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) 
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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 

 
b) 
activitats que desenvolupa la Fundació.  
 
Altes: 

- Construccions: 
curs vinent. Els pagaments inicials han ascendit a un import de 71.047,82 euros 
pels estudis tècnics itació, per als primers 
permisos i  treballs bàsics  i neteja.  

- Mobiliari encarregat a mida una gran 
prestatgeria de fusta per a la sala de professors i també un calaixera per al taller. 

- Equips processos  Aula 5 per convertir-la en Sala 
 . 

- antalla mural 
Aula 8. 

- Aplicacions informàtiques: Finalització del projecte de disseny de la renovació de 
la pàgina es millores. 

- Altre immobilitzat material: per a la 
biblioteca del centre per 10.640,16 euros  

 , en 
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homenatge a Jordi Fulla, artista i vocal del patronat, que ens va deixar 
any 2018. 

 
C) 2018/19 va ser el següent: 

  31/08/2018 Altes Baixes Traspassos 31/08/2019 

      
Cost:      
Terrenys 776.578,90                      -                    -     - 776.578,90 
Construccions 1.263.851,43                      -                    -     - 1.263.851,43 
Instal·lacions tècniques 15.051,41                      -                    -     - 15.051,41 

Maquinària 130.631,20 
           

3.225,57                  -     - 133.856,77 
Utillatge 29.208,79                      -                    -     - 29.208,79 

Altres instal·lacions  1.382.624,58 
           

5.959,85                  -     - 1.388.584,43 

Mobiliari 385.281,35 
           

2.839,33                  -     - 388.120,68 

Equips processos d'informació 357.271,64 
         

23.386,69                  -     - 380.658,33 

Altre immobilitzat Material 676.463,86 
         

14.210,00                  -     - 690.673,86 

      
  5.016.963,16 49.621,44                -     - 5.066.584,60 
 
Amortització Acumulada:      
Construccions (727.165,24) (50.331,85)                -     - (777.497,09) 
Instal·lacions tècniques (4.829,20) (1.275,73)                -     - (6.104,93) 
Maquinària (99.628,79) (7.075,69)                -     - (106.704,48) 
Utillatge (28.536,72) (162,18)                -     - (28.698,90) 
Altres instal·lacions  (1.065.338,95) (35.529,47)                -     - (1.100.868,42) 
Mobiliari (312.470,54) (14.173,63)                -     - (326.644,17) 
Equips processos d'informació (288.258,57) (36.309,34)                -     - (324.567,91) 
Altre Immobilitzat Material          (1.497,25)       (2.475,50)                -     -            3.972,75) 

      
  (2.527.725,26) (147.333,39)                -     - (2.675.058,65) 

      
Valor Net:      
Terrenys 776.578,90 -               -     - 776.578,90 
Construccions 504.629,70 (50.331,85)               -     - 454.297,85 
Instal·lacions tècniques 10.222,21 (1.275,73)               -     - 8.946,48 
Maquinària 31.002,41 (3.850,12)               -     - 27.152,29 
Utillatge 672,07 (162,18) -     - 509,89 
Altres instal·lacions  317.285,63 (29.569,62)               -     - 287.716,01     
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Mobiliari 107.690,83 (11.334,30)               -     - 96.356,53 
Equips processos d'informació           69.013,07     (12.922,65)                -     - 56.090,42 
Altre immobilitzat Material 672.143,08 11.734,50                -     - 683.877,58 
      

Immobilitzat Material Net 2.489.237,90 (97.711,95)  -     - 2.391.525,95 
 

 
d) 20 
i de 2019, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació 
del seu valor de cost, en euros: 
 
  31/08/2020     31/08/2019 

   
Construccions 209.998,22 209.998,22 
Maquinària 84.979,96 85.348,38  
Altres instal·lacions i utillatge 324.476,50 333.336,75  
Mobiliari 280.770,93 299.172,16  
Equips processos d'informació 301.395,88 301.341,96  
   
Total 1.201.621,49 1.229.197,47 

 
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 
Està integrat per obres que va donar Associació fundadora al constituir la Fundació i 

s que ha anat rebent amb posterioritat. 
 
Al tractar- amortització 
comptable.  
 
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 

immobiliària. 
 
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 

patrimoni cultural. 
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8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 

9/20 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:  
 

  31/08/2019 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      

 

activitats que desenvolupa la Fundació. 
 

 
 
L 8/2019 va ser el següent: 

  31/08/2018 Altes Baixes Traspassos 
          

31/08/2019 
Cost:      
Propietat industrial 61.066,00 - - - 61.066,00 
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Aplicacions 
informàtiques 336.447,23 41.474,75 - - 377.921,98       
  397.513,23 41.474,75 - - 438.987,98 
Amortització 
Acumulada:      
Propietat industrial (61.066,00) - - - (61.066,00) 
Aplicacions 
informàtiques (265.590,56) (48.001,29) - - (313.591,85)       
  (326.656,56) (48.001,29) - - (374.657,85) 
Valor Net:      
Propietat industrial                    -     - - - - 
Aplicacions 
informàtiques 70.856,67 (6.526,54) - - 64.330,13 
   
Immobilitzat 
Intangible  Net 70.856,67 (6.526,54) - - 

      
64.330,13 

 
 
El desglossament, per epígrafs, dels actius més significatius que 20 i de 
2019, estaven totalment amortitzats i en ús, es mostra a continuació, amb indicació del 
seu valor de cost, en euros:  
 

 31/08/2020 31/08/2019 
   
Propietat industrial 61.066,00 61.066,00 
Aplicacions informàtiques  296.089,49 296.088,95 
TOTAL 357.155,49 357.154,95 

 
 
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR 
 

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

objecte del contracte; i els arrendaments operatius, que són la resta que no tinguin el 
caràcter de financers. 
 
Arrendaments operatius 

amb els arrendadors el dret a usar un actiu durant un període de temps determinat a 
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caràcter financer. 
 
Les quotes derivades dels arrendaments operatius, es reconeixen com a despesa de forma 

 
 
Les despeses derivades del servei de custòdia de documents han estat de 901,15 . Les 

1.216,77 . 
 
Els imports registrat  relatius a la seu de Sarrià, han estat de 
35.360,16 euros. 34.924,66 euros. En 
concret, corresponen als imports pagats per l  de 
Sentmenat. , , 
es va signar el 15 de juny de 1993 per tal que es dediqués a les activitats docents que du 
a terme la Fundació. Les quotes a pagar es revisen anualment, si escau, en proporció a les 

 consum del sector serveis.  
 

9/20 és el que es mostra a continuació: 
 

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 11.312,76 euros.  

 

2018/19 no es transcriuen ja que els imports i característiques no han sofert cap variació. 
 
10. INSTRUMENTS FINANCERS 
 

en la norma de registre i valoració setena. 
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10.1 ACTIUS FINANCERS 
 
Els actius financers a llarg termini i de 2019 són els següents, en 
euros: 
 

 31/8/2020 31/8/2019 

Inversions mantingudes fins al venciment   1.650.391,89    1.654.287,69   
Instruments de Patrimoni  2.360,13    388,83   
Inversions financeres a llarg termini 1 .648.031,76    1.653.898,86   

 
10.1.1  Inversions financeres a llarg i a curt termini 
 

a) El desglossament de l instruments 
financers a llarg termini 9/20 és el que es mostra a continuació:  
 

  31/08/2020     

Entitat Nom. Revalorització 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   - 
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- Les  de què es disposava al tancament de 
, han tingut una revalorització de 1.971,30 euros amb motiu de la 

transformació de la Caixa en una entitat bancaria nova denominada ARQUIA BANCA. 
 
- També ha variat la participació en el Fons 20, té un valor 
de 76.550,71 euros. 
 
- Les participacions en 3  

- Extra 19 FI: A 31/08/20, el seu valor és de 183.724,64 euros. 
- Extra 16 FI: A 31/08/20, el seu valor és de 188.451,03 euros 
- Extra 25 FI: A 31/08/20, el seu valor és de 306.195,98 euros. 

 
- L que, a 31/08/20 té un valor de 126.592,40 euros. 
 
- Les participacions en el Fons Inversions Banco Inversis que, a 31/08/2020 tenen un valor 
de 511.082,00 euros i han tingut una revalorització de 43.088,41 euros. 
 
- Les participacions en el Fons Inversions EDM que, a 31/08/2020 tenen un valor de 
255.417,00 euros. 
 
El desglossament  1.654.287,69 euros corresponent als instruments 
financers a llarg termini 8/19, era el que es mostra a continuació:  
 
  31/08/2019     

Entitat Nom. Revalorització Import Venciment 

     
Participacions Caixa d'Arquitectes - - 388,83 Indefinit 

     
Fons Inversió Arqui 1 77.805,11 957,36 78.762,47 N/A 
Fons Inversió B. Sabadell F.I. Extra 19 - - 187.511,06 N/A 
Fons Inversió B. Sabadell F.I. Extra 16 - - 190.418,91 N/A 
Fons Inversió B. Sabadell F.I Extra 25 298.784,32 11.953,07 310.737,39 N/A 
Allianz S.V. 040323738 113.431,89 12.284,51 125.716,40 09/24 
Fons Inversió Banco Inversis 449.557,68 18.435,91 467.993,59 N/A 
Fons Inversió EDM - - 292.759,04 N/A 

     
Inversions Mantingudes fins al 
venciment (cost amortitzat) a 
llarg 939.579,00 43.630,85 1.654.287,69 - 
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b) Els actius financers a curt termini  i de 2019 són els següents, en 
euros:  
 

 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   

 
 
(*) Es manté la fiança a curt termini de 66 euros corresponent a Aquadirect Blue Planet i  

a Gestora de runes de la Construcció per un 
import de 550 euros. 
 
El desglossament dels instruments financers a curt termini 8/19 és el que 
es mostra a continuació: 

   
  31/08/2019 31/08/2018 

Inversions Mantingudes fins al venciment           66,00 
         

300.066,00 
Instruments de Patrimoni - - 
Inversions financeres a curt termini - 300.000,00 
Fiances i Dipòsits (*) 66,00 66,00 

   
Préstecs i partides a cobrar (Nota 10.1.2) 166.162,26 107.582,62 
Actius a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys: 1.062.014,49 1.329.992,20 
Efectiu i altres actius líquids (Nota 10.1.3) 1.062.014,49 1.329.992,20 
   
Total 1.228.242,75 1.737.640,82 

 
(*) Es manté la fiança Aquadirect Blue Planet que corr
euros.  
 
Els ingressos financers  2019/20
anterior són els següents:  
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  31/08/2020 31/08/2019 

   
Ingr. Valors represent. Deute 732,62 8.559,34 
Ingressos de crèdits a curt 184,88 286,48 
Interessos compte corrent 2.632,48 60,97 
   
Total 3.549,98 8.906,79 

 
 
10.1.2  Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar 
 

 
 
  31/08/2020 31/08/2019 

  
Llarg 

Termini Curt Termini 
Llarg 

termini Curt Termini 

     
Crèdits per operacions comercials         

     
Usuaris i deutors de les activitats - 138.043,36 - 166.162,26 

     
Total - 138.043,36 - 166.162,26 

 
 
El detall dels usuaris i deutors de les activitats,  
 

 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 

 
 
Quant a les Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats, 
l de 15.775,36 euros correspon a la diferència entre les Pèrdues per deteriorament 
de crèdits per les activitats que han ascendit a 18.475,36 Reversió 
del deteriorament de crèdits per activitats que ha estat de 2.700,00 euros. 
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alumnes per un import de 18.475,36 euros. Les aplicacions han estat de 10.802,93 euros, 
amb el que el saldo del compte queda en 31.473,66 euros.   
 

Tipus de provisió 31/8/2019 Dotacions Aplicacions 31/8/2020 

     
Prov. Insolvències tràfic  23.801,23    18.475,36    10.802,93    31.473,66   

     
TOTAL  23.801,23    18.475,36    10.802,93    31.473,66   

 

un import de 18.998,30 euros: 
 

Tipus de provisió 31/08/2018 Dotacions Aplicacions 31/08/2019 
     
Prov. Insolvències tràfic 50.122,03 18.998,30 45.319,10 23.801,23 
     
TOTAL 50.122,03 18.998,30 45.319,10 23.801,23 

 

reflectit 
en la següent taula: 
  31/08/2019 31/08/2018 

  
Llarg 

Termini 
Curt 

Termini 
Llarg 

termini 
Curt 

Termini 

     
Crèdits per operacions comercials         

     
Deutors diversos prestació de serveis - 7.260,00 -        363,00 
Beques, ajuts i Taxes UAB  158.902,26  107.219,62 
Total - 166.162,26 - 107.582,62 

 
 
10.1.3  Tresoreria Efectiu 
 
El desglossament de la tresoreria és el que es mostra a continuació: 
 

 31/8/2020 31/8/2019 

   
Caixa Efectiu  2.327,33    1.614,01   
Arquia Bank (abans, Caixa Arquitectes)  666.505,64    706.182,77   
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Banc Santander  39.459,51    64.745,70   
Banc Sabadell  10.525,05    173.641,42   
Caixabank  42.713,85    114.042,64   
Banco Inversis  1.486,09    1.787,95   

   
Total  763.017,47    1.062.014,49   

 
 
10.2  PASSIUS FINANCERS 
 

icació als instruments financers inclosos 
en la norma de registre i valoració dotzena. El detall dels passius financers a llarg termini 
i a 20 i de 2019, és el següent, en euros: 
 

 A LLARG TERMINI A CURT TERMINI 

 31/8/2020 31/8/2019 31/8/2020 31/8/2019 
Dèbits i partides a pagar  - -  1.327.673,41     1.335.911,09   
Deutes amb entitats de crèdit  - -  501,07     282,51    

     
Total - -  1.328.174,48    1.336.193,60   

 
La Fundació no té passius financers a llarg termini. 
 
Pel que fa als passius financers a curt termini,  
 
10.2.1 Dèbits i partides a pagar 
 
El detall dels Dèbits i partides a pagar, al tancament dels exercicis 2019/20 i 2018/19, 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 
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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 2019/20  i 2018/19, és 
el que es mostra a continuació: 
 

 31/8/2020 31/8/2019 

   
Taxes UAB  -      -     
Creditors Varis  49.238,36    6.495,36   
Factures pendents de rebre  2.309,01    3.692,36   
Avançament de clients (nota 10.2.5)  1.169.562,40    1.228.654,27   

   
Crèdits per operacions comercials  1.221.109,77    1.238.841,99   

 
Per operacions no comercials, els deutes i partides a pagar per un import de 501,07 euros, 
corresponen a 20 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 2019/20 i  2018/19, 

del Centre és el que es mostra a continuació: 
 

 31/8/2020 31/8/2019 

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

       
VISA Arquia 501,07 - 501,07  282,51    -      282,51   

       

 501,07 - 501,07  282,51    -      282,51   
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10.2.3 Venciments dels passius per anys 
 

9/20 
anterior són a curt termini. 
 
10.2.4 Informació sobre els ajornaments de pagament efectuats a proveïdors. Disposició 

 
 

15/2011, de 5 de juliol (modificada per la Llei 31/2014) que modifica la Llei 3/2004, de 29 

operacions comercia
de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sobre la Informació a incorporar a la memòria 

 
 

 A 31/08/2020 A 31/08/2019 
Termini mitjà de pagament a 
proveïdors 

30 dies 30 dies 

 
10.2.5 Avançament de clients 
 
El detall dels avançaments de clients corresponents a les matrícules abonades pels 
alumnes entre els mesos de febrer a agost de 2020, corresponents al curs següent, és el 
següent: 
 
  31/08/2020 31/08/2019 
Grau 736.096,10 957.834,87 
Estudis propis 97.221,90 246.899,53 
Màster oficial (MURAD) 336.244,40 23.919,87 

   
Total 1.169.562,40 1.228.654,27 

 
 

import corresponent a matrícules de Grau presenta un descens respecte al de l
anterior perquè majoritàriament correspon als pagaments de les matrícules dels nous 
alumnes de 1r curs que cés i al mes de juliol de 2020 
aquestes no es van fer a causa de la situació sanitària. 
 

ha baixat, principalment per 
la manca de matrícules que va comportar el confinament i també pel canvi en els terminis 
de pagament. En anteriors hi havia dos terminis de pagaments, 
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 , dels quals aproximadament dues 
terceres parts dels alumnes ho havien pagat 
termini l 40% i els restants passat al cobrament ja en el següent curs. 
 

MURAD ha augmentat molt perquè per primera vegada  
pogut constituir un grup integrat exclusivament per alumnes de Xina, els quals van pagar 
tot el cost de la matrícula al juliol altre grup es va matricular al setembre, com es fa 
habitualment. 
 
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 

 
 

 31/08/2020 31/08/2019 
   
Fons dotacional inicial  183.699,35 183.699,35 
Altres aportacions  620.452,11 620.452,11 
Reserves voluntàries  3.066.744,38 3.209.949,23 
   
TOTAL 3.840.895,84 4.014.100,69 

 
La xifra del ons dotacional inicial  coincideix amb la que consta 
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 620.452,11 euros. 
 
Les reserves voluntàries s  reduït perquè han absorbit el resultat negatiu de  
anterior.   
 

9/20 no hi ha desemborsaments pendents
aportació per compensar pèrdues. Tampoc constituït cap Fons Especial. 
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14. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Les subvencions i donacions  rebudes que figuren en el balanç, així com aquelles 
reflectides al compte de resultats són les que es mostren a continuació: 
 

 31/08/2020 31/08/2019 
   

 43.344,53 48.882,00 

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

(+/-) Regularitzacions de subvencions - - 
   

 37.807,06 43.344,53 
 
Les subvencions del compte (131) que consten al balanç tenen el caràcter de subvencions 
de capital i 
i van ser efectuades per professionals i entitats privades per adequar la seu social de la 
Fundació. 
 

a en funció de la 
que és de 35 anys

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 Administracio
2020 i de 2019 és la que es mostra a continuació: 

 31/8/2020 31/8/2019 

 A Cobrar A Pagar A Cobrar A Pagar 

     
Corrent:     
Impost sobre el Valor Afegit  420,00   - -  338,95   
Retencions per IRPF -  44.486,29   -  36.486,77   
Organismes de la Seguretat Social -  53.601,36   -  51.126,83   

     
Total  420,00    98.087,65     87.952,55   

 
b) A continuació es presenta la conciliació entre els ingressos i les despeses 
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2019/20: 

     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 3.490.624,09 (3.829.456,92) (5.537,47) - (344.370,30) 
Operacions Funcionals 
(article 3 RD 49/2002) 3.490.624,09 (3.829.456,92) (5.537,47) - (344.370,30) 

      
Base imposable 
(resultat fiscal) - - - - - 

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

8/19 va ser: 
 
 
 
  31/08/2019  
  Pèrdues i Guanys Patrimoni Net Total 

      
Total Ingressos i 
Despeses Reconeguts (143.204,85) (25.579,19) (168.784,04) 

     
     

  Augments Disminucions Augments Disminucions Net 

      
Impost sobre societats - - - - - 

      
Diferències 
permanents 3.770.287,61 (3.913.492,46) (25.579,19) - (168.784,04) 
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Operacions Funcionals 
(article 3 RD 49/2002) 3.770.287,61 (3.913.492,46) (25.579,19) - (168.784,04) 

      
Base imposable 
(resultat fiscal) - - - - - 

 
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 

Impost sobre Societats. 
 

contingència de caràcter fiscal. 
 

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 
impostos principals i cotitzacions socials que li són aplicables, corresponents a tots els 
exercicis no prescrits. 
 
16. INGRESSOS I DESPESES 
 
16.1  

Fundació és el següent: 
 

 31/8/2020 31/8/2019 
   

Despeses de l'exercici  del  càrrec de patrons  195,79    3.405,57   
   

Total   195,79    3.405,57   
 

pel 
Patronat 
documentalment. 
 
16.2  
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 31/8/2020 31/8/2019 
   

Beques i ajudes Universitàries  243.186,93    252.800,72   
   

Total Ajuts  243.186,93    252.800,72   
 
El detall dels ajuts atorgats està en la nota 1.b  

9.613,79 euros meny és a dir, un 3,80% menys.  
 
16.3 Aprovisionaments 

 
 

 31/8/2020 31/8/2019 
   

Taxes UAB  141.146,46    164.211,82   
Taxes Màsters  59.041,40    116.136,90   
Altres Taxes  68.320,00    69.600,00   

   
Total Aprovisionaments  268.507,86    349.948,72   

 
 
16.4 Personal 

 
 

 31/8/2020 31/8/2019 

   
Sous i Salaris  1.842.173,57    1.789.015,62   
Indemnitzacions - - 
Seguretat Social a càrrec de l'empresa  515.632,73    536.254,83   
Altres despeses socials  4.356,19    6.326,93   

   
Total despeses de personal  2.362.162,49    2.331.597,38   

 
16.5  

es mostra a continuació: 
 

 
31/08/2020 31/08/2019  

   
Arrendaments i cànons  58.263,52    47.454,19   
Reparació i conservació  28.034,80    29.422,99   
Serveis professionals independents  408.403,08    439.520,15   
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Transports  2.398,56    6.526,74   
Primes d'assegurances  9.959,53    10.495,12   
Serveis bancaris i similars  2.507,71    4.192,24   
Publicitat, propaganda i relacions públiques  18.101,63    37.926,89   
Subministraments  53.968,00    51.684,26   
Altres serveis  129.295,32    123.619,31   
   

Total Serveis Exteriors 710.932,15 750.841,89 
 
 
16.6 Import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no 
monetaris i serveis 

 
 
16.7 Resultat inclosos a A  

 
 

ALTRES RESULTATS 2019/2020 2018/2019 

   
Despeses excepcionals (2.080,11)    (863,09)  
Ingressos excepcionals  3.147,18     3.488,66    

Efecte net: 1.067,07 2.625,57 
 
16  
 
a) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions 

 
 
b) Transaccions efectuades en moneda estrangera 

 
 
17. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 
 

reconeguda al passiu 
del balanç. 
 

contingència. 
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18. 
ESTATUTÀRIES 
 

o de drets de la Fundació. 
  

-

de les rendes i dels altres ingressos nets anuals que obtenen, al compliment de les 
finalitats fundacionals.  
 
El càlcul pel qual 
legalment establert és el que es mostra a continuació: 
 
 

    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                     -     - - 
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I+D                     -     - - 
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. Intangible 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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FUNDACIONALS (1.213.122,81) - (1.213.122,81) 

    
PENDENT APLICACIÓ PERÍODE 
2015/2016/2018/2019 4.465.253,57 - - 

    
PENDENT APLICACIÓ FINALITATS 
FUNDAC. A FUTUR - - - 

 

-
aplicat a les finalitats estatutàries. Igual com en exercicis anteriors.   
 
El quadre  és el següent:  
 
 

    RENDES 
EXEMPTES 

RENDES NO 
EXEMPTES INGRESSOS   

Ingressos per cursos i projectes 
       

3.702.455,05   
        

3.702.455,05   - 

Subvencions o donacions en capital 
              

5.537,47                  5.537,47   - 
Donacions i altres ingressos act.            1.518,80               1.518,80   - 

Ingressos financers 
              

8.906,79                  8.906,79   - 
Beneficis cartera                     -                          -     - 
Ingressos extraordinaris            3.488,66               3.488,66   - 
Ingressos d'altres exercicis                     -                          -     - 
Altres ingressos de l'activitat            1.781,16               1.781,16   - 
Excés provisions            2.968,83               2.968,83   - 

    

TOTAL INGRESSOS 
       

3.726.656,76   
        

3.726.656,76   - 
    

DESPESES   
DESPESES 

FUNDACIONALS 
DESPESES 

NECESSÀRIES 

    
Compres         349.948,72            349.948,72   - 
Treballs realitzats altres empreses                     -     - - 
I+D                     -     - - 
Arrendaments          47.454,19             47.454,19   - 
Reparació i conservació          29.422,99   - 29.422,99 
Serv. Prof. Independents         439.520,15            351.819,22   87.700,93 
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Transports            6.526,74   - 6.526,74 
Primes d'assegurances          10.495,12   - 10.495,12 
Serv. Bancaris i similars            4.192,24   - 4.192,24 
Publicitat I propaganda          37.926,89   - 37.926,89 
Subministraments          51.684,26   - 51.684,26 
Altres serveis         123.619,31   - 123.619,31 
Altres tributs            1.992,59   - 1.992,59 
Despeses de personal      2.331.597,38         2.331.597,38   - 
Ajuts a entitats         252.800,72            252.800,72   - 
Despeses Patronat            3.405,57               3.405,57   - 
Reintegraments subvencions                     -     - - 
Inter. De deutes                     -     - - 
Pèrdua Cartera       41.816,66   - -41.816,66 
Despeses extraordinàries               863,09   - 863,09 
Despeses d'exercicis anteriors                     -     - - 
Dot. Amort. Immob. Intang.          48.092,72   - 48.092,72 
Dot. Amort. Immob. Material         147.241,96   - 147.241,96 
Deterioraments          18.998,30   - 18.998,30 
Desp. Financeres            5.895,33   - 5.895,33 

    
TOTAL DESPESES 3.869.861,61 3.337.025,80 532.835,81 

    
RESULTAT (143.204,85) 389.630,96 (532.835,81) 

    
IMPOST SOBRE SOCIETATS - - - 

    
RESULTAT FINAL (143.204,85) 389.630,96 (532.835,81) 

    
CÀLCUL APLICACIÓ 70% RENDES 

EXEMPTES  
RENDES NO 

EXEMPTES  
TOTAL 

  
INGRESSOS 3.726.656,76 - 3.726.656,76 
DESPESES NECESSÀRIES (532.835,81) - (532.835,81) 

    
RENDA OBTINGUDA 3.193.820,95 - 3.193.820,95 

    
70% RENDES A APLICAR 2.235.674,67 - 2.235.674,67 
DESPESES FUNDACIONALS APLICADES (3.337.025,80) - (3.337.025,80) 

    

FUNDACIONALS (1.101.351,14) - (1.101.351,14) 
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PENDENT APLICACIÓ PERÍODE 
2015/2016/2018/2019 - - - 

    
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) iscos coberts per les provisions corresponents a 
actuacions mediambientals. 
d) ontingències relacionades amb la protecció i millora 
del medi ambient. 
e) 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. 
 
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 
 

la signatura, el 26 de novembre de 2020, del dret de superfície a favor de la Fundació 
sobre la finca de la Generalitat de Catalunya, situada al carrer Bosc 2, de Barcelona.  
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24. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
Durant 2019/20 . 
 
25. ALTRA INFORMACIÓ 
 
1) Nombre mitjà de persones ocupades. 

019/20 8/19, el nombre mitjà de persones 
ocupades es mostra en el quadre següent: 
 

 2019/20 2018/19 

  Homes Dones Total Homes Dones Total 

Direcció 1,0 0,0 1,0 0,1 0,5 0,6 

Sotsdirecció 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 

Direcció Operativa 0,0 0,1 0,1 - - - 

Direcció Eina / Idea 0,6 0,0 0,6 - - - 

Gerència  0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Adjunt Gerència 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Coordinació 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 

On line 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Comunicació 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Dissenyadora 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 

Professors 17,6 11,8 29,4 17,3 11,9 29,2 

Biblioteca/Arxiu 1,0 1,6 2,6 1,0 2,0 3,0 

Consergeria 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 

Cap Secretaria 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Of 1 Adm. 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 

Of 2 Adm. 0,0 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 

Aux. Adm. 1,0 0,0 1,0 0,8 0,0 0,8 

Analista Informàtic 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Informàtic 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 

Neteja 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 

Mestre Taller 1,4 1,4 2,9 1,4 1,4 2,9 

Aux. Serveis 0,0 0,2 0,2 0,0 0,6 0,6 

  28,6 28,5 57,1 26,1 30,1 56,2 

       

 



 

41 
 

2) . 

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, han estat:  
 

-Baixa del vocal Sr. Josep Lluscà i Martínez, per motius personals i de feina, en data 13 
de desembre de 2019. 
-Alta per acceptació del càrrec de vocal de la Sra. Sonia Mulero i Monroy, en data 13 de 
desembre de 2019. 

 
Per tant, la composició del Patronat i la distribució dels càrrecs, 
(31/08/2020) 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 ha hagut de tramitar amb autorització del 
Protectorat.  
4) 7.343,08 euros (IVA inclòs). A l anterior 
van ser 7.199,48 euros (IVA inclòs).   
5)  
6)  
 
 
26. INFORMACIÓ SEGMENTADA 
 

bàsicament a la ciutat de Barcelona. 
 

estat impartides majoritàriament a la seu principal del 
Passeig de Santa Eulàlia, número 25. 
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Les activitats docents que requereixen un taller amb maquinària específica i aquelles que 
consisteixen en prepara exposicions al públic,  l  local d
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:  
 

 31/8/2020 31/8/2019 

   
Curs Grau  2.827.233,66    2.734.998,88   
Màsters i Postgraus  464.012,80    817.086,69   
Gestió convenis de pràctiques  2.750,00    5.400,00   
Altres ingressos  8.359,62    16.257,24   
Ingressos per taxes i altres  120.406,40    128.712,24   

   
TOTAL  3.422.762,48    3.702.455,05   

 
 
27. INFORME ANUAL RELATIU AL COMPLIMENT DEL CODI DE CONDUCTA SOBRE 
INVERSIONS FINANCERES TEMPORALS DE 2019/20 
 

9/20 la Fundació EINA ha realitzat totes les inversions financeres 

de 2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (BOE 08/01/04) i 
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. 
 

 -
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, en relació a la 

tingut en compte els següents principis per a seleccionar les diferents inversions 
financeres que ha realitzat: 
 

- han establert sistemes de selecció i gestió proporcionals al volum i la naturalesa 
de les inversions financeres temporals realitzades. 
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- Les persones que han realitzat les inversions compten amb els suficients 
coneixements tècnics i ofereixen suficients garanties de competència 
professional i independència. 

- 

les condicions del mercat en el moment de la contractació. 
- 

negociats en mercats secundaris oficials. 
-  operacions que tinguin com a finalitat un ús merament 

especulatiu dels recursos financers, en especial, la venda de valors presos en 
préstec, les operacions intradia ni les operacions en mercats de futurs i opcions. 






