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1.-

ACTIVITAT DE L’ENTITAT

a)

Constitució, règim legal, domicili i objecte social

L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (d’ara en davant
“l’AmicsUAB”), és una entitat que té Personalitat Jurídica pròpia, que regula les seves activitats
d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i pels seus
Estatuts, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona,
Secció 1a, amb el número 11.027 en data 14 de juliol de 1989.
Els fins de l’entitat d’acord amb els seus estatuts son la promoció, ajuda i difusió de les activitats
de la Universitat Autònoma de Barcelona i la dels seus membres, tant en l’àmbit cultural com
en el científic, a través de qualsevol tipus d’actes o serveis que cregui convenient.
b)

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

Memòria d’Activitats 2018




32 Activitats
o 24 Universitats Opina
o 4 Sopars Claris
o 3 Visites Culturals
o 1 Festa AmicsUAB
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1354 Assistents
20.500 Visites a la pàgina web
364 m’agraden a Facebook
808 seguidors a Twitter
10.000 direccions de correu
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UNIVERSITAT OPINA
24 Universitats Opina realitzats el 2018
55 ponents
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Assistència als Universitats Opina:
Total: 1065 Assistents
TRUMP, UN ANY DESPRÉS

13

RESPONSABILITAT JURÍDICA I POLITICA DELS…

38

QUINA VIOLÈNCIA S’INFLIGEIX SOBRE LES… 28
POPULISME O POPULISMES?

60

POPULISME O POPULISMES?

17

MAIG DEL 68, QUAN TOT ERA POSSIBLE- RUBÍ

26

L'ÚN I EL MÚLTIPLE: ASPECTES…

38

L'ESCASSEDAT D'AIGUA AL MÓN, UNA VISIÓ…
LES PERSPECTIVES DE LA…
LES CLAUS DEL SECTOR FARMACÈUTIC

70

30
9

LA GESTIÓ DE L’AIGUA I EL MEDIAMBIENT

13

LA CONSTRUCCIÓ LINGÜÍSTICA DE LA…

100

LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA, 40 ANYS…

67

INVENTAREM LES LLEIS QUE FACIN FALTA

60

GÈNERE UNA PRESPECTIVA HISTÒRICA

16

ELS CAMINS DE L’AUTOGOVERN

54

EL TURISME A LA BARCELONA DEL S. XXI.… 20
EL TERRATRÈMOL SILENCIÓS

28

EL MAIG DEL 68: QUAN TOT ERA POSSIBLE

41

EL DIA A DIA DE LA TUTELA JURÍDICA A… 16
CONSEQÜÈNCIES DE LA PRIMERA GUERRA… 15
CATALANISME I REVOLUCIÓ BURGESA, 50…

78

CATALANISME I REVOLUCIÓ BURGESA, 50…

200

ADOLESCENTS I DROGUES: UNA PROPOSTA… 20
0
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Casa Convalescència
La constitució Espanyola, 40 anys d’història
7 de novembre
67 assistents

 Miquel Roca, advocat i ponent de la
Constitució Espanyola
 Manuel Gerpe, catedràtic de Dret
Constitucional i Síndic de Greuges UAB
 Teresa Eulàlia Calzada, professora a
l’Escola de Mestres de la UAB i diputada
al Parlament de Catalunya pel PSUC
(1980-1984)

Ateneu Barcelonès
Catalanisme i Revolució Burgesa, 50 anys després
8 de febrer
200 assistents
 Jordi Amat, Filòleg i escriptor, autor
de “Com una pàtria. Vida de Josep
Benet”.
 Andreu Mayayo, Catedràtic
d’Història Contemporània de la
Universitat Autònoma de Barcelona
 Joan Botella, Catedràtic de ciència
política de la Universitat Autònoma
de Barcelona
Quina violència s’infligeix sobre les dones?
8 de març
28 assistents
 Encarna Bodelón, professora de
filosofia del dret a la UAB i directora
del Grup de recerca Antigona
 Joana Gallego, directora de
l’Observatori per a la igualtat i
coordinadora del Màster Gènere i
Comunicació de la UAB
 Begonya Sáez, professora de
filosofia contemporània de la UAB
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 Hortènsia Iturriaga, catedràtica de
química analítica de la UAB
La construcció lingüística de la realitat: reptes per entendre el món a l’Era de la Postveritat
13 de juny
100 assistents
 David Block, professor i investigador
d’ICREA en sociolingüisme
 Ferran Caballero, Llicenciat en
filosofia i màster en Pensament
Contemporani
 Meritxell Ramírez, Sociòloga,
investigadora UAB i University
College London
 Albert Branchadell, Degà de la
facultat de Traducció i interpretació
de la UAB
Inventarem les lleis que facin falta: feminisme i la violència masclista entre la poesia i
la filosofia
13 de juny
60 Assistents

 Begonya Sáez, professora de
filosofia contemporània de la UAB
 Mireia Calafell, poetessa i
codirectora de Barcelona Poesia
 Jordi Jiménez, filòsof i ponent de la
secció de Filosofia de l’Ateneu
Barcelonès.

Col·legi de Periodistes
Els Camins de l’Autogovern
1 de febrer
54 assistents
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 Juan José López Burniol, Advocat,
notari i professor de dret civil a la
UAB i UPF
 Joan Botella, catedràtic de ciència
política de la UAB
 Antonio Franco, periodista i
fundador d’El Periódico de Catalunya

El turisme a la Barcelona del s. XXI. Nous formats tecnològics, Nova legislatura
27 de febrer
20 assistents
 Toni Mascaró, emprenedor,
fundador, i director de eMascaró
 Xavier Suñol, cap de nous
projectes de turisme de
l’Ajuntament de Barcelona
 Maria Mercè Escrichs, cap de
l’Àrea de Coneixement, Qualitat
i Competitivitat Turística de la
Generalitat de Catalunya
 Francesc Cayuela, membre de la
Junta d’AmicsUAB, BRM
Business Rules Management i IT
Consultant
La gestió de l’aigua i el mediambient
5 d’abril
13 assistents
 Gonzalo Delacamara,
coordinador i investigador del
Departament d’Anàlisis
Econòmic de la Fundació IMDEA
Agua
 David Saurí, coordinador del
Grup de Recerca en Aigua
Territori i Sostenibilitat (GRATS)
 Hortensia Iturriaga, catedràtica
de química analítica UAB
Responsabilitat jurídica i política dels partits a Espanya
16 de maig
38 assistents
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 Fàtima Llambrich, Periodista a
TV3 i llicenciada en Criminologia
 Neus Tomás, periodista,
subdirectora de eldiario.es i
directora de Catalunya Plural
 Mercedes García Arán i Joan
Botella, directors del llibre

Maig del 68: quan tot era possible
24 de maig
41 assistents

 Marina Subirats, professora en
sociologia de la UAB
 Josep María Vegara, catedràtic
de ciència política de la UAB
 Josep María Vallès, Catedràtic
de ciència política de la UAB.

El terratrèmol silenciós: Relleu generacional i transformació del comportament electoral a
Catalunya
20 de juny
28 assistents
 Oriol Bartomeus, Professor de
Ciència Política a la UAB i UB
 Berta Barbet, Politòloga,
Investigadora postdoctoral a la
UAB i editora de polikiton.es
 Josep M. Vallès, catedràtic de
Ciència Política a la UAB
Conseqüències de la Primera Guerra Mundial per al Tèxtil Català
30 d’octubre
15 Assistents
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 Esteve Deu, professor emèrit
d’Història o Institucions
Econòmiques del departament
d’Economia i Història Econòmica
de la UAB

El dia a dia de la tutela jurídica a Catalunya
11 de desembre
16 assistents
 Josep Maria Solé, director de
Support, fundació tutelar
Comarques Gironines
 Íngrid Torra Serra, treballadora
social i referent tutelar
 Silvia Garcia, secretària Tècnica
de Coordinadora Catalana
d’Entitats Tutelars
 Vicenç Creus, emprenedor social

Biblioteca de Rubí
Les perspectives de la Socialdemocràcia: El llegat d’Ernest Lluch
24 de gener
30 assistents

 Joan Majó, exministre d’Indústria
espanyol i ex-assessor tècnic de la
Comissió Europea
 Lluís Bogunyà, membre de la Junta
Executiva

Les claus del sector farmacèutic
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25 d’abril
9 assistents

 Salvador Pons, General Manager de
Grupo Menarini
 Lluís Bogunyà, membre de la Junta
d’Amics

L’un i els Múltiples: aspectes fonamentals de les divinitats egipcies
30 de maig
38 assistents

 Désirée Dominguez, Màster en
Llengua i Civilització de l’Antic Egipte
de la UAB
 Lluís Bogunyà, Membre de la junta
d’AmicsUAB

Maig del 68: quan tot era possible
27 de setembte
Assistents

 Marina Subirats, catedràtica en
sociologia de la UAB
 Lluís Bogunyà. Membre de la junta
d’AmicsUAB

Populisme o Populismes?
24 d’octubre
Assistents
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 Guillem Rico, Professor de ciència
política a la UAB
 Lluís Bogunyà,, membre de la junta
d’AmicsUAB

Adolescents i drogues: una proposta d’intervenció terapèutica i educativa
14 de novembre
20 Assistents
 Jordi Royo, director clínic
d’Amalgama 7, atenció terapèutica i
educativa per adolescents, joves i les
seves famílies. Vicepresident de la
fundació Portal i cofundador de
Sevifip
 Lluís Bogunyà, membre de la junta
d’AmicsUAB
Gènere i ciències: una perspectiva històrica
19 de desembre
16 Assistents
 Mercè Izquierdo Aymerich,
catedràtica en química i
investigadora responsable del grup
de recerca Gènere, Ciències i
Ensenyament de les ciències (GCEC)
 Lluís Bogunyà, membre de la junta
d’AmicsUAB

Aula Bordeta
Populisme o populismes?
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19 de març
60 assistents

 Eva Anduiza, professora de
ciència política i membre de la
Comissió Acadèmica de l’ICPS

Catalanisme i Revolució Burgesa, 50 anys després
9 d’abril
78 assistents
 Teresa Eulàlia Calzada,
companya de Jordi Solé Tura,
fou professora a l’escola de
Mestres, directora de l’ICE i
diputada del Parlament de
Catalunya PSUC (1980-1984)
 Francesc Vilanova, director del
Departament d’Història
Moderna i Contemporània UAB
L’escassedat d’aigua al món, una visió crítica
3 de desembre
70 assistents

 David Saurí, coordinador del
Grup de Recerca en Aigua
Territori i Sostenibilitat (GRATS)
 Joan Laporta, membre de la
Junta d’AmicsUAB

Fundació Bosch i Cardellach
Trump, un any després
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21 de març
13 assistents

 Jose Antonio Sorolla, periodista,
articulista i editorialista a El
Periódico
 Joan Marcet, professor de dret
constitucional UAB

VISITES
3 visites realitzades el 2018

Sincrotró Alba
Visita al Sincrotró Alba
15 de març
25 assistents

Visita al Sincrotró Alba
13 de juny
25 assistents
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Barcelona
El motí de les dones a la Barcelona de la Gran Guerra: “conscienciació femenina entre
espies, sexe, drogues i jazz”
28 d’abril
10 assistents

 David Revelles, organitzador de visites guiades

SOPAR CLARIS
4 Sopars Claris realitzats el 2018

Hotel Claris
I ara què? Catalunya després del 21-D
15 de març
36 assistents

 Jordi Amat, Filòleg i escriptor, autor
de “La confabulació dels
irresponsables”
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Qui governa Itàlia? El laberint postelectoral
9 de maig
20 assistents

 Andrea Noferini, professor de
ciència política de la UPF i UAB

La política en el temps de la confusió
30 d’octubre
36 assistents

 Enric Juliana, periodista i director
adjunt de la Vanguardia

ICANN a Barcelona: Pot haver-ho internet sense política?
15 de novembre
17 Assistents

 Nacho Amadoz, director jurídic
Fundació.cat i ponent a ICANN 63

19

ASSOCIACIÓ D’AMICS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
(CIF: G-58996299)
Memòria anual corresponent a l’exercici 2018
____________________________________________________________________________________

SOCIS
El nombre total a data 31 de desembre del 2018 és de 1330 socis.

Evolució de socis
Número

Afectació en el pressupost

Altes

110

+3.410 €

Baixes

166

-5.146 €

Balanç

-56

-1.736 €

Altes i baixes per mesos 2018:
Mesos

Altes

%

Mesos

Baixes

%

Diferència

gener

9

8% gener

29

17%

-20

febrer

9

8% febrer

21

13%

-12

març

9

8% març

7

4%

2

abril

5

5% abril

13

8%

-8

maig

6

5% maig

20

12%

-14

juny

6

5% juny

12

7%

-6

juliol

7

6% juliol

9

5%

-2

agost

2

2% agost

21

13%

-19

setembre

17

15% setembre

7

4%

10

octubre

10

9% octubre

10

6%

0

novembre

10

9% novembre

15

9%

-5

desembre

20

18% desembre

2

1%

18

110

total

total

166

-56
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JUNTA EXECUTIVA
El 18 de Juny del 2018 es va celebrar l’assemblea general d’AmicsUAB on es va escollir la
Junta directiva pels propers 4 anys
President:
Francesc Cayuela
Secretària:
Montserrat Roca
Tresorer:
Lluís Brunet
Relacions Institucionals:
Joan Botella
Vocals:
Lluís Bogunyà

Hortensia Iturriaga

Emanuela Carmenati

Gabriel Izard

Rosa Carrió

Joan Laporta

Emili Ferrer

José M. Milá

Pilar Figueras

Albert Sòria

Antonio Franco

Josep M. Vallès

Montserrat Garcia-Caldés
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2.-

BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

a)

Marc normatiu d’informació financera aplicable a l’AmicsUAB

El comptes anuals han estat formulats per la Direcció d’ AmicsUAB d’acord amb el marc normatiu
d’informació financera que li és aplicable. Aquest marc normatiu és el següent:

b)



La Llei 4/2008 de la Generalitat de Catalunya, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.



El Decret 259/2008, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya. L’
AmicsUAB aplica les normes de registre i valoració establertes al Pla de comptabilitat de les
fundacions i les associacions catalanes.



De forma supletòria, el Codi de Comerç estatal, el Pla General de Comptabilitat estatal
aprovat pel Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, les normes d'obligat compliment
aprovades per l'“Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas” en desenvolupament del
Pla General de Comptabilitat estatal i les seves normes complementaries, així com la resta
de normativa comptable aplicable.
Imatge fidel

Els comptes anuals s’han preparat a partir de les xifres que consten en els registres comptables de’
AmicsUAB, els quals es mantenen d’acord amb les normes i els principis de les disposicions legals
vigents en matèria comptable, amb l’objecte d’oferir la imatge fidel del seu patrimoni, de la situació
financera i dels resultats de l’exercici.
Els comptes anuals es formulen en euros, i estan formats pel balanç de situació, el compte de
resultats, l’estat de canvis en el patrimoni net i aquesta memòria, el contingut conjunt dels quals
forma una unitat. En la formulació dels presents comptes anuals s’han seguit, sense excepció, totes
les normes i criteris establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions
subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de
desembre.
Durant l’exercici, l’AmicsUAB, per tal de presentar millor la imatge fidel, no ha deixat d’aplicar
disposicions legals en matèria comptable. Per tant, els principis comptables aplicats en la formulació
dels comptes anuals han estat els que es recullen en les disposicions legals que són d’aplicació a
AmicsUAB.
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c)

Principis comptables no obligatoris aplicats

No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.
d)

Comparació de la informació

Juntament amb les xifres de l’exercici actual, al balanç de situació, al compte de pèrdues i guanys,
a l’estat de canvis del patrimoni net i a aquesta memòria es presenten les xifres comparatives de
l’exercici anterior. Les xifres del dos exercicis comparats han estat elaborades atenent als mateixos
criteris comptables. No hi ha cap motiu que limiti o impedeixi la comparació de les xifres d’aquest
dos exercicis.
L’expressió “exercici actual” d’aquesta memòria fa referència a l’exercici 2018, mentre que “exercici
anterior” indica l’exercici 2017.
d)

Agrupació de partides

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

Elements recollits en diverses partides

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

Canvis de criteris comptables

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

Correcció d’errors

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

3.-

APLICACIÓ DE RESULTATS

La proposta d’aplicació de l’excedent positiu de l’exercici actual que es presenta a la Junta del
Patronat és la següent:
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Bases de repartiment
Excedent de l’exercici

22.605,14

Total base repartiment = Total aplicació
Aplicació a
Romanent

22.605,14
Import
22.605,14

Total aplicació = Total base repartiment

4.-

Import

22.605,14

NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

Les principals normes de valoració aplicades en la formulació dels comptes anuals, d’acord amb els
establerts en el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions, han estat les següents:
a)

Immobilitzat intangible

1.

Propietat Industrial

Propietat Industrial fa referència a Patents i Marques. Es presenten valorades al seu preu o cost
d’adquisició menys, segons el cas, la seva corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues per
deteriorament que hagin experimentat. S’amortitzen de forma lineal en un període de deu anys.
2.

Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

Els drets sobre béns cedits en ús gratuïtament (que corresponen a edificis) s’activen pel valor
raonable que se’ls atribueix a la data de la seva cessió, amb contrapartida a subvencions o
donacions de capital del patrimoni net. S’amortitzen, pel mètode lineal, d’acord amb la seva pèrdua
de valor durant el període de cessió (20 anys) o durant la seva vida útil si és inferior. Els costos de
renovació, ampliació o millora dels béns cedits en ús, sempre que representin un augment de la
seva capacitat, productivitat o allargament de la seva vida útil, es registren com a major valor del
dret d’ús, i s’amortitzen.
3.

Aplicacions Informàtiques

Aplicacions informàtiques fa referència als drets d’ús de programes informàtics de tercers. Es
presenten valorades al seu preu o cost d’adquisició menys, segons el cas, la seva corresponent
amortització acumulada i/o les pèrdues per deteriorament que hagin experimentat. S’amortitzen
de forma lineal en un període de quatre anys.
No hi ha immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
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b)

Béns integrants del patrimoni cultural

No aplicable a AmicsUAB.
c)

Immobilitzat material

Els béns registrats a l’immobilitzat material es presenten valorats inicialment al seu preu d’adquisició o cost de producció i,
posteriorment, es valoren pel seu preu o cost menys, segons el cas, la seva corresponent amortització acumulada i/o les pèrdues
per deteriorament que hagin experimentat.

El valor de l’immobilitzat inclou totes les despeses addicionals que es puguin produir fins a la posada
en funcionament dels béns i, en particular, els impostos indirectes no recuperables, l’estimació del
valor actual de les obligacions de desmantellament o retiro i, pels béns que tardin més d’un any en
estar en condicions de funcionament, les despeses financeres generades fins aquesta data.
Les inversions en ampliacions, modernitzacions i millores en els béns existents que allarguen la seva vida útil es capitalitzen. Les
despeses de manteniment i reparacions es porten a resultats en l’exercici en què es produeixen.

La dotació anual a l’amortització es calcula segons el mètode lineal i en funció de la vida útil
estimada dels diversos béns. Les vides útils estimades són les següents:
Anys de vida
útil

Percentatge

Mobiliari

10

10%

Equips per a processaments d’ informació

4

25%

Tipus de béns

Les adquisicions s’amortitzen a partir del mes següent al de la seva posada en funcionament.
Almenys, al tancament de l’exercici, s’avalua el valor recuperable (el major import entre el seu valor
raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús) dels béns que integren l’immobilitzat
material i, eventualment, es deteriora el seu valor comptable fins l’import recuperable. Les pèrdues
per deteriorament es reconeixen al compte de resultats de l’exercici.
El benefici o la pèrdua resultants de l’alienació o disposició d’un bé de l’immobilitzat material es
calcula per diferència entre l’import de venda i el seu valor net comptable, i s’imputa al compte de
resultats de l’exercici de la baixa.
d)

Inversions immobiliàries

No aplicable a l’AmicsUAB.
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e)

Arrendaments

Els actius utilitzats en règim d’arrendament financer es registren a la categoria d’immobilitzat
material a la qual, d’acord amb la seva naturalesa, correspon el bé arrendat, i s’amortitzen durant
la seva vida útil prevista, seguint el mateix mètode que pels actius en propietat. Els arrendaments
es qualifiquen com a arrendaments financers quan de les seves condicions econòmiques es
dedueixi que es transfereixen substancialment a l’arrendatari tots els riscos i beneficis inherents a
la propietat.
La resta d’arrendaments es consideren operatius i la contraprestació que genera el seu ús es carrega
a resultats de l’exercici del seu meritament.
f)

Permutes

No aplicable a l’AmicsUAB.
g)

Actius financers

Es consideren actius financers els següents: diner en efectiu, un instrument de patrimoni d’una
societat o un actiu que suposi un dret contractual a rebre o bé efectiu o bé un altre actiu financer,
o a intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment favorables.
Al balanç de situació, els actius financers es classifiquen entre no corrents i corrents en funció de si
el seu venciment supera o no supera els dotze mesos contats des de la data de tancament.
En el moment del seu reconeixement inicial, a efectes de la seva valoració, la Fundació classifica els
seus actius financers a alguna de les tres categories següents:




Actius financers a cost amortitzat.
Actius financers mantinguts per a negociar.
Actius financers a cost.

Els únics actius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria ”Actius
financers a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria d’actius financers és
el següent:
Actius financers inclosos: es classifiquen a aquesta categoria els crèdits per operacions de les
activitats i per la resta d’operacions, de quantia determinada o determinable i no negociats a cap
mercat organitzat.
Valoració inicial: es valoren inicialment pel cost, que equival al valor raonable de la
contraprestació lliurada més els costos de transacció directament atribuïbles. No obstant això,
els crèdits per operacions de les activitats amb venciment no superior a un any i que no tinguin
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un tipus d’interès contractual (així com les bestretes i crèdits al personal, les fiances, els
dividends a cobrar i els desemborsaments pendents sobre fons dotacionals, fons socials i fons
especials), l’import dels quals s’espera rebre a curt termini, es valoren pel seu valor nominal,
sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial,
menys els reemborsaments de principal produïts, més els interessos meritats i menys qualsevol
reducció per deteriorament. Els interessos meritats durant l’exercici, calculats en base al mètode
del tipus d’interès efectiu, es registren com un ingrés al compte de resultats. No obstant això, els
actius amb venciment no superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es
continuen valorant per aquest import, llevat que s’hagin deteriorat.
El tipus d’interès efectiu es defineix com el tipus d’actualització que iguala exactament el valor d’un
instrument financer amb els fluxos d’efectiu estimats, per a tots els conceptes, que es produiran al
llarg de la seva vida romanent.
Deteriorament del valor: al tancament de l’exercici, es deterioren els crèdits, contra resultats,
sempre que existeixi una evidència objectiva d’una reducció o retard en la percepció dels fluxos
d’efectiu estimats futurs, que poden ser motivats per la insolvència del deutor. L’import del
deteriorament es quantifica en la diferència existent entre el valor en llibres dels crèdits i el valor
actual dels fluxos futurs d’efectiu estimats.
h)

Passius financers

Es consideren com a tals els instruments financers emesos, incorreguts o assumits, sempre que
suposin una obligació contractual, directa o indirecta, d’entregar o bé efectiu o bé un altre actiu
financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment
desfavorables.
Al balanç de situació, els passius financers es classifiquen entre corrents i no corrents en funció
de què el seu venciment sigui, respectivament, inferior a superior a dotze mesos comptats des
de la data del balanç.
Els únics passius financers que habitualment afecten la Fundació són els de la categoria ”Passius
financers a cost amortitzat”. El tractament comptable d’aquesta categoria de passius financers
és el següent:
Passius financers inclosos: inclou tant els dèbits per operacions de les activitats com els dèbits per
operacions no derivades de les activitats.
Valoració inicial: inicialment es valoren pel seu cost, el qual generalment coincideix amb el valor
raonable dec la contraprestació rebuda, més els costos de transacció. Els dèbits per operacions de
les activitats amb venciment a curt termini i sense un tipus d’interès contractual (així com les
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fiances i els desemborsaments exigits per terces sobre participacions) es valoren pel seu valor
nominal, sempre que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.
Valoració posterior: es valoren pel seu cost amortitzat, que és el resultat de la seva valoració inicial,
menys els reemborsaments de principal produïts i més els interessos meritats. Els interessos
meritats durant l’exercici, calculats pel mètode del tipus d’interès efectiu, es registren com a
despeses al compte de resultats. Els dèbits per operacions de les activitats amb venciment no
superior a un any que es valorin inicialment pel seu valor nominal, es continuen valorant per
aquest import.
i)

Existències

No aplicable a AmicsUAB.
j)

Impostos sobre beneficis

AmicsUAB esta sotmesa al règim fiscal previst a la Llei de l’Impost de Societats 43/1995 de 27
de desembre. Al capítol XV es regula el règim de les entitats sense finalitat de lucre
parcialment exemptes.
Es consideren les diferències que puguin establir entre el resultat comptable i el resultat fiscal,
considerant aquest últim com la base imposable de l’impost en atenció a l’existència de
diferències permanents ( diferències entre la definició de les despeses i ingressos entre el àmbit
econòmic-comptable i el fiscal). Cas de produir-se també es tindran en compte les diferencies
temporals
k)

Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del seu meritament, és a dir, quan es produeix
la corrent real de béns i serveis que les mateixes representen, amb independència del moment
en què es produeix la corrent monetària o financera de cobrament o pagament. Els ingressos es
valoren pel valor raonable de la contraprestació rebuda, un cop deduïts descomptes i impostos.
l)

Provisions i contingències

AmicsUAB dota les corresponents provisions per a passius significatius derivats de fets presents o
passats que generin obligacions futures i que, a la data de tancament, resulten indeterminats
respecta del seu import o de la data en què es cancel·laran. Les provisions es quantifiquen pel valor
actual de la millor estimació possible de l’import necessari per a cancel·lar o transferir a un tercer
l’obligació.
m) Despeses i elements patrimonials de naturalesa mediambiental
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Tenen la consideració de despeses mediambientals els imports meritats de les activitats realitzades
o que s’hagin de realitzar per a la gestió dels efectes mediambientals de les operacions de
AmicsUAB, així com les derivades dels compromisos mediambientals. L’import d’aquestes despeses
mediambientals es registren al compte de resultats de l’exercici que es meriten.
n)

Registre i valoració de les despeses de personal

Les despeses de personal incorregudes per AmicsUAB es reconeixen en base al seu meritament. Al
tancament de l’exercici es doten les provisions oportunes per tal de cobrir la part meritada de les
pagues extraordinàries del personal, així com qualsevol altres haver, fix o variable, que estigui
meritat a la data de tancament. No hi ha compromisos per pensions.
o)

Subvencions, donacions i llegats

Les subvencions, donacions i llegats no reintegrables es comptabilitzen directament al patrimoni
net i es traspassen a resultats d’una forma sistemàtica correlacionada amb les despeses o
l’amortització de la inversió objecte de la subvenció, donació o llegat. Així:


Si les subvencions, donacions o llegats es reben per compensar dèficits d’explotació,
s’imputen a ingressos de l’exercici en què es concedeixen.



Quan són per finançar despeses específiques, s’imputen a ingressos de l’exercici en què es
meriten les despeses que financen.



Quan es concedeixen per adquirir actius o cancel·lar passius, s’imputen a ingressos a mesura
que es dota l’amortització o en el moment en què es dóna de baixa l’actiu adquirit, o bé a
mesura que es cancel·la el passiu finançat.

Les subvencions, donacions i llegats que tinguin caràcter de reintegrables es registren com a passius
fins que adquireixen la condició de no reintegrables.
p)

Transaccions amb parts vinculades

Les operacions realitzades amb parts vinculades es valoren, generalment, pel seu valor raonable. Si
el preu difereix del seu valor raonable, la diferència es registra en funció de la realitat econòmica
de l’operació.

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
a)

Moviments de l’exercici
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Els moviments comptabilitzats durant l’exercici actual i anterior a l’immobilitzat intangible han
estat els següents:

EXERCICI ACTUAL

Concepte

Aplicacions

Propietat

Informàtiques

Industrial

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

568,40

571,02

1.139,42

Entrades per noves adquisicions

257,01

0,00

257,01

0,00

0,00

0,00

825,41

571,02

1.396,43

-568,40

-524,57

-1.092,97

-41,37

-46,43

- 87,80

0,00

0,00

0,00

-609,77

-571,00

-1.180,77

VALOR NET INICIAL

0,00

46,45

46,45

VALOR NET FINAL

215,64

0,02

215,66

Sortides i baixes
Saldo final
AMORTITZACIÓ:
Saldo inicial
Dotació a l’amortització
Disminucions per sortides, baixes o traspassos
Saldo final

EXERCICI ANTERIOR

Concepte

Aplicacions

Propietat

Béns cedits

Informàtiques

Industrial

en ús

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

568,40

571,02

2.675.000,00

2.676.139,42

Entrades per noves adquisicions

0,00

0,00

0,00

0,00

Sortides i baixes

0,00

0,00

-2.675.000,00

-2.675.000,00

568,40

571,02

0,00

1.139,42

-568,40

-467,47

-882.319,85

-883.355,72

Dotació a l’amortització

0,00

-57,10

-26.447,29

-26.504,39

Disminucions per sortides, baixes o traspassos

0,00

0,00

908.767,14

908.767,14

-568,40

-524,57

0,00

-1.092,97

VALOR NET INICIAL

0,00

103,55

1.792.680,15

1.792.783,70

VALOR NET FINAL

0,00

46,45

0,00

46,45

Saldo final
AMORTITZACIÓ:
Saldo inicial

Saldo final
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El dia 28 de maig de 2009 el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona acordà
aprovar la cessió d’ús dels espais de la primera planta de la Torre “Vila Puig” a AmicsUAB d’Amics
de la UAB, per un termini de dos anys, prorrogable per períodes iguals successius, fins al límit legal
establert.
Segons el conveni de col·laboració, signat a data 19 de maig de 2017, entre la Universitat Autònoma
de Barcelona i AmicsUAB d’Amics de la UAB, l’espai cedit en ús passarà a ser el que s’adeqüi a les
necessitats de AmicsUAB, com a espai de treball, dins de la primera planta de la Torre Vila-Puig.
b)

Altres

Totes les inversions en immobilitzat intangible es troben situades a Catalunya.
Durant l’exercici no s’han capitalitzat despeses financeres.
No hi ha immobilitzats intangibles amb vida útil indefinida.
No s’han fet correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat intangible.
No hi ha compromisos ferms de compra i venda d’immobilitzats intangibles.
No n’hi ha béns de l’immobilitzat intangible que al tancament de l’exercici es troben totalment
amortitzats.

6.- IMMOBILITZAT MATERIAL
a)

Moviment de l’exercici

S’exposa tot seguit el moviment que s’ha produït al llarg de l’exercici actual i anterior en els comptes
relacionats amb l’immobilitzat material:
EXERCICI ACTUAL
Equips per a
processaments
Concepte

Mobiliari

d’informació

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

16.224,68

11.589,57

27.814,25

Entrades per noves adquisicions

0,00

727,14

727,14

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

16.224,68

12.316,71

28.541,39

-16.224,68

-11.426,34

-27.651,02

Dotació a l’amortització

0,00

-179,77

- 179,77

Disminucions per sortides, baixes o traspassos

0,00

0,00

0,00

-16.224,68

-11.606,11

-27.830,79

Saldo final
AMORTITZACIÓ:
Saldo inicial

Saldo final
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VALOR NET INICIAL

0,00

163,23

163,23

VALOR NET FINAL

0,00

710,60

710,60

EXERCICI ANTERIOR
Equips per a
processaments
Concepte

Mobiliari

d’informació

TOTAL

VALOR BRUT
Saldo inicial

16.224,68

11.589,57

27.814,25

Entrades per noves adquisicions

0,00

0,00

0,00

Sortides i baixes

0,00

0,00

0,00

16.224,68

11.589,57

27.814,25

-16.224,68

-11.178,34

-27.403,02

Dotació a l’amortització

0,00

-248,00

- 248,00

Disminucions per sortides, baixes o traspassos

0,00

0,00

0,00

-16.224,68

-11.426,34

-27.651,02

VALOR NET INICIAL

0,00

411,23

411,23

VALOR NET FINAL

0,00

163,23

163,23

Saldo final
AMORTITZACIÓ:
Saldo inicial

Saldo final

b)

Altres

Totes les inversions en immobilitzat material estan situades a Catalunya.
Durant l’exercici no s’han capitalitzat despeses financeres.
No s’han fet correccions valoratives d’elements de l’immobilitzat material.
No hi ha compromisos ferms de compra i venda d’immobilitzats materials, ni existeixen béns
utilitzats en règim d’arrendament financer.
El valor brut dels béns d’immobilitzat material que al tancament de l’exercici es troben totalment
amortitzats és el següent:
Concepte

Exercici actual

Exercici anterior

Mobiliari

16.224,68

16.224,68

Equips per a processaments d’informació

11.589,57

10.597,57

27.814,25

26.822,25

TOTAL
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7.-

INVERSIONS IMMOBILIÀRIES

AmicsUAB no té inversions immobiliàries.

8.-

BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL

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

9.-

ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR

a)

Arrendaments financers

No aplicable a AmicsUAB.
b)

Arrendaments operatius

La informació dels arrendaments operatius contractats per AmicsUAB a 31 de desembre de
l’exercici actual i anterior, que correspon a lloguers de locals i de fotocopiadores, és la següent:
Descripció

Exercici actual

Exercici anterior

Pagaments mínims futurs:
 Fins a un any

0,00

0,00

 Entre un i cinc anys

0,00

0,00

 Més de cinc anys

0,00

0,00

1.873,82

1.358,59

0,00

0,00

Quotes satisfetes en l’exercici
Quotes rebudes per subarrendament

10.- ACTIUS FINANCERS (INSTRUMENTS FINANCERS)
a)

Actius financers no corrents

No aplicable
b)

Actius financers corrents

La classificació per categories i classes dels actius financers corrents és la següent:
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EXERCICI ACTUAL
Classes

Instruments de

Valors represen-

Crèdits, derivats

patrimoni

tatius de deute

i altres

Categories

TOTAL

Actius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

4.521,66

4.521,66

Actius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.521,66

4.521,66

Instruments de

Valors represen-

Crèdits, derivats i

patrimoni

tatius de deute

altres

TOTAL

EXERCICI ANTERIOR
Classes
Categories

TOTAL

Actius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

3.551,67

3.551,67

Actius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

Actius financers a cost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.551,67

3.551,67

TOTAL

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

Exercici actual

Exercici anterior

Deutors, entitats del grup

1.044,67

444,67

Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

3.445,99

3.076,00

31,00

31,00

Altres deutors
TOTAL

4.521,66

3.551,67

De l’epígraf “Deutors, entitats del grup” la l’exercici 2018 i 2017, respectivament, un saldo de
1.044,67 euros i 444,67 euros a cobrar corresponen a la Universitat Autònoma de Barcelona.
De l’epígraf “Altres deutors” el saldo de l’exercici 2018 de 31,00 euros i de l’exercici 2017 de
31,00 euros a cobrar correspon a la Universitat Autònoma de Barcelona per subvencions i
donacions pendents.
Durant l’exercici no s’han produït correccions per deteriorament, ni traspassos o reclassificacions
entre les diverses categories d’actius financers. A la data de tancament no hi ha transferències
ni cessions d’actius financers, ni actius financers cedits en garantia, ni deutes amb
característiques especials. No hi ha actius financers valorats a valor raonable.
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11.- FONS PROPIS
Els moviments de l’exercici en els diversos epígrafs dels fons propis es presenten a l’ “Estat de canvis
en el patrimoni net”, juntament amb la resta de components del patrimoni net.

12.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Les subvencions de capital rebudes i les seves imputacions a resultats són les següents:

EXERCICI ACTUAL
Saldo
Entitat atorgant

Traspàs a

inicial

Altes

ingressos

Saldo
Baixes

final

Subvencions de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCICI ANTERIOR
Saldo
Entitat atorgant

inicial

Traspàs a
Altes

ingressos

Saldo
Baixes

final

Subvencions de capital

1.792.680,15

0,00

-26.447,29

-1.766.232,86

0,00

TOTAL

1.792.680,15

0,00

-26.447,29

-1.766.232,86

0,00

“Subvencions oficials de capital” inclou, la cessió d’ús dels espais de la primera planta de la
Torre “Vila Puig”.
El detall de l’ingrés de l’exercici per subvencions és el següent:

Entitat atorgant

Finalitat

Exercici actual

Exercici
anterior

Universitat Autònoma de Barcelona

Subvenció activitats

33.000,00

35.000,00

Fundació Universitat Autònoma de Barcelona

Subvenció activitats

0,00

0,00

Consell Social

Subvenció activitats

0,00

0,00

33.000,00

35.000,00

TOTAL

AmicsUAB ha acomplert totes les condicions associades a les subvencions.
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13.- PASSIUS FINANCERS (INSTRUMENTS FINANCERS)
a)

Passius financers no corrents

No aplicable.
b)

Passius financers corrents

Es detalla tot seguit la distribució per categories i classes dels passius financers corrents:
EXERCICI ACTUAL
Classes Deutes amb entit.
Categories

de crèdit

Obligac. i altres

Derivats

valors negoc.

i altres

Passius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

TOTAL

9.635,52

9.635,52

0,00

0,00

9.635,52

9.635,52

EXERCICI ANTERIOR
Classes Deutes amb entit.
Categories

de crèdit

Obligac. i altres

Derivats

valors negoc.

i altres

Passius financers a cost amortitzat

0,00

0,00

Passius financers mantinguts per a negociar

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

TOTAL

2.777,61
0,00

2.777,61
0,00

2.777,61

2.777,61

Els imports anteriors es desglossen al balanç de situació de la manera següent:
Concepte
Altres deutes a curt termini

Exercici actual

Exercici anterior

0,00

0,00

Deutes amb entitats del grup i associades

1.461,81

658,67

Creditors diversos

7.986,23

2.118,94

Personal

187,48

0,00

Altres deutes amb Admin. Públiques

822,25

896,32

10.457,77

3.673,93

-822,25

-896,32

9.635,52

2.777,61

Subtotal
Altres deutes amb Admin. Públiques
TOTAL
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“Deutes amb entitats del grup i associades” es desglossa de la manera següent:
Concepte

Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
TOTAL

Exercici actual

Exercici anterior

256,81

462,65

1.205,00

196,02

1.461,81

658,67

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

Exercici actual

Hisenda Pública creditora per IVA

Exercici anterior

0,00

0,00

Hisenda Pública creditora per IRPF

315,67

445,74

Organismes de la Seguretat Social creditors

506,58

450,58

822,25

896,32

TOTAL

14.- SITUACIÓ FISCAL
a)

Identificació de les rendes exemptes i no exemptes

El règim fiscal aplicable a AmicsUAB, Llei 43/1995 de l’Impost de Societats, Capítol XV sobre el règim
de les entitats parcialment exemptes art. 133 i ss., implica que les rendes derivades de les activitats
que constitueixen el seu objecte social o finalitat específica estan exemptes de tributar. En
conseqüència, només estan gravades les rendes derivades del capital mobiliari al tipus del 25% així
com altres ingressos no afectats a las seves finalitats.
b)

Identificació dels ingressos, despeses i inversions per activitat

Als efectes de la taula següent de rendes exemptes i no exemptes, les despeses de AmicsUAB que
són directament assignables a una activitat concreta s’apliquen directament al compte de resultats
analític d’aquesta activitat, mentre que les despeses generals s’imputen en funció del volum
d’ingressos de les diverses activitats.

Partida
Import net de la xifra de negocis

Activitats

Activitats no

exemptes

exemptes

67.208,09

0,00

0,00

0,00

Despeses de personal

(23.818,75)

0,00

Altres despeses d’explotació

(20.553,02)

0,00

(267,57)

0,00

0,00

0,00

Altres ingressos

Amortització de l’immobilitzat
Subvencions i donacions traspassats al resultat
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Altres resultats

0,00

0,00

Deteriorament immobilitzat

0,00

0,00

36,39

0,00

0,00

0,00

22.605,14

0,00

Ingressos financers
Impost sobre beneficis
RESULTAT DE L’EXERCICI

Totes les inversions realitzades durant l’exercici corresponen a activitats exemptes.
c)

Conciliació del resultat comptable i fiscal

La conciliació entre el resultat comptable abans d’impostos i la base imposable de l’Impost de
Societats és la següent:
Partida

d)

Euros

Resultat comptable abans d’impostos

22.605,14

Rendes exemptes

-22.605,14

Resultat no exempt ajustat (base imposable)

0,00

Quota al 25%

0,00

Retencions i pagaments a compte

0,00

Impost sobre Societats a tornar

0,00

Altres

A la data de formulació dels comptes anuals, AmicsUAB té oberts a inspecció per les autoritats
fiscals els exercicis 2014 a 2018 pel que fa a l’Impost sobre Societats i els exercicis 2015 a 2018
pel que fa a la resta d’impostos que li són aplicables. Ateses les diferents interpretacions
possibles de la legislació fiscal vigent, podrien ser assignats a AmicsUAB passius addicionals com
a resultat de futures inspeccions fiscals. En tot cas, la Direcció de AmicsUAB estima que aquests
passius, si s’arribessin a produir, no afectarien de forma important els comptes anuals.

15.- INGRESSOS I DESPESES
a)

Despeses derivades del funcionament de l’òrgan de govern de AmicsUAB

No hi ha hagut despeses derivades del funcionament dels òrgans de govern de AmicsUAB durant
l’exercici.
b)

Ajuts concedits i altres despeses

No aplicable.
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c)

Despeses de personal

El desglossament de la partida “Despeses de personal” del compte de resultats és el següent (en
euros):
Partides
Sous i salaris
Seguretat Social a càrrec de l’empresa
TOTAL

d)

Exercici actual

Exercici anterior

19.381,40

8.122,22

4.437,35

1.786,62

23.818,75

9.908,84

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

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

Altres resultats

El saldo de l’epígraf “Altres resultats” de l’exercici actual correspon a la regularització de saldos
comptables.
f)

Ingressos per promocions, patrocinadors i col·laboracions

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

Transaccions efectuades en moneda estrangera

AmicsUAB no ha realitzat transaccions en moneda diferent a l’euro.
16.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
Al tancament de l’exercici, AmicsUAB no té cap contingència d’import significatiu que s’hagi
d’incloure a les partides de provisions del balanç de situació.

17.- FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
Fins a la data d’emissió dels comptes anuals de l’exercici, no s’ha produït cap esdeveniment que
pugi modificar els comptes anuals.
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18.- OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Els serveis rebuts d’entitats vinculades durant l’exercici actual han estat els següents:
Entitat

Serveis rebuts

Universitat Autònoma de Barcelona
Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
TOTAL

Serveis prestats

696,40

0,00

6.498,00

600,00

7.194,40

600,00

Els saldos de balanç mantinguts amb parts vinculades a la fi de l’exercici actual i anterior, són els
següents:
Entitat

Exercici

Deutor

Creditor

Ctes. Financeres
a pagar

Cte. Financeres
a cobrar

Universitat Autònoma de
Barcelona

Actual

444,67

256,81

0,00

0,00

Anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

Actual

600,00

1.205,00

0,00

0,00

Anterior

0,00

0,00

0,00

0,00

Fundació Universitat Autònoma de
Barcelona

19.- ALTRA INFORMACIÓ
a)

Nombre mitjà de persones ocupades

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

Exercici actual
Categoria

Homes

Dones

Homes

Dones

Gerència

0

0

0

0

Administració i direcció

0

1

0

1

Altre personal

0

0

0

0

0

1

0

1

TOTAL

b)

Exercici anterior

Canvis dels components de l’Òrgan de govern

En l’assemblea celebrada el passat 18 de juny de 2018 es va escollir la següent directiva pels propers
4 anys:
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President: Francesc Cayuela.
Secretària: Montserrat Roca.
Tresorer: Lluis Brunet.
Relacions Institucionals: Joan Botella



Vocals:

Lluís Bogunyà
Rosa Carrió
Pilar Figueras
Montserrat Garcia-Caldés
Gabriel Izard
José Maria Milá
Josep Maria Vallès

Emanuela Carmenati
Emili Ferrer
Antonio Franco
Hortensia Iturriaga
Joan Laporta
Albert Sòria

c) Operacions amb garantia
No hi ha operacions amb garantia.

20.-

a)

INFORMACIÓ SEGMENTADA

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

No aplicable a AmicsUAB.
b)

Xifra de negocis per mercat geogràfic

No aplicable a AmicsUAB.
_________________________________
Comptes anuals composats de 38 fulls, que es formulen a Cerdanyola del Vallès, a 31 de març de
2019

________________________

_________________________

Montserrat Roca Trescents

Francesc Cayuela Solano

(La Secretaria)

(El President)
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