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FUNDACIÓ GENERAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

MEMÒRIA DE  L’EXERCICI 2016 

 

1. ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ. 

La Fundació General de la Universitat de València (en endavant, la Fundació) 

és una entitat sense finalitat lucrativa que es va constituir l’any 1983, està 

classificada com a cultural de interès general sense ànim de lucre, sota la tutela del 

protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana, inscrita al Registre de 

Fundacions, núm. 79/V, amb domicili al carrer Amadeu de Savoia, número 4 de 

València i té la consideració de medi propi instrumental i servei tècnic de la 

Universitat de València en les matèries que constitueixen les seues finalitats. 

 L’entitat és de finançament, promoció i servei. Les prestacions són gratuïtes, 

sense perjudici que eventualment es puguen obtenir ingressos per les activitats 

fundacionals i sempre que això no implique una limitació injustificada de l’àmbit 

dels seus possibles beneficiaris. 

 L’objecte essencial de l’entitat és: 

1. La Fundació té la missió fonamental de cooperar en el compliment dels fins de la 

Universitat de València, entre els quals es troba la cooperació al desenvolupament. 

2. Ajuda a la docència, a la investigació, a la difusió cultural i a la formació humana 

integral dels possibles beneficiaris i l’atenció integral a persones amb discapacitat. 

3. Els òrgans competents de la Fundació poden acordar i establir tota classe 

d’activitats sense cap altra limitació que la millor consecució dels fins enumerats en 

els apartats anteriors, entre els quals es troba la dotació de beques escolars i el de 

la realització d’activitats de difusió cultural i de docència. 

4. El desenvolupament de l’objecte de la Fundació es farà, entre d’altres, a través 

d’alguna de les següents formes d’actuació: 

a. promoció i desenvolupament d’activitats culturals diverses, en particular, en 

el camp de les arts plàstiques i de la creació musical, entre altres, les 

representacions teatrals, musicals, coreogràfiques i cinematogràfiques, així 

com exposicions d’art i manifestacions similars 

b. promoció, creació de biblioteques, arxius i centres de documentació i 

prestació de serveis propis d’aquests 

c. col·laboració en l’organització de congressos, cursos o seminaris acadèmics i 

científics 

d. promoció de l’edició de llibres i altres publicacions 

e. promoció i organització de la prestació de serveis als membres de la 

comunitat universitària 

f. promoció i gestió d’activitats de cooperació i solidaritat amb països en vies 

de desenvolupament 

g. promoció i desenvolupament d’activitats socials diverses  



 

 

 

h. el foment i realització d’activitats d’investigació científica i desenvolupament 

tecnològic 

 

 Els patrons de la Fundació exerceixen el càrrec gratuïtament i no reben cap 

retribució per exercir la seua funció, excepte el reemborsament de les despeses 

degudament justificades que se’ls ocasione. 

La Fundació està obligada a retre comptes al protectorat, i de resultes de la 

llei 49/2002, a presentar una memòria econòmica a la hisenda pública espanyola, 

cosa que fa dins el termini i la forma escaients. 

Les activitats de la Fundació estan convenientment desglossades en el 

quadre d’activitats incorporat en la memòria econòmica, de resultes de la llei 

49/2002. 

 La Fundació continua actuant com a entitat col·laboradora en determinats 

programes i els projectes relatius al programa de solidaritat amb països en vies de 

desenvolupament, anomenat programa 0,7 % de la Universitat de València, en el 

qual dona el suport administratiu i exerceix el control pressupostari dels programes, 

dels quals la Universitat fa la convocatòria i realitza la resolució corresponent, 

comunicant-ho convenientment a la Fundació. 

D’acord amb la legislació vigent, la Fundació és l’entitat dominant d’un grup 

de societats. A més, aquest grup de societats no està obligat a realitzar 

consolidació dels comptes anuals. El grup està format per la Fundació i per la 

societat Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU.  

 

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS. 

 2.1. Imatge fidel. 

Els comptes anuals s’han preparat a partir dels registres comptables de la 

Fundació i s’hi ha aplicat les disposicions legals vigents a fi de mostrar la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’exercici 2016 de la 

Fundació. 

El Consell Executiu de la Fundació estima que els comptes anuals de l'exercici 

2016 seran aprovats pel patronat sense cap modificació. 

     2.2.  Principis comptables aplicats. 

La Fundació prepara els seus comptes anuals basant-se en la Resolució de 26 

de març de 2013, de l‘Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la que 

s’aprova el Pla de Comptabilitat de les Entitats sense Finalitat Lucrativa, amb les 

modificacions introduïdes pel Reial Decret 602/2016, de 2 de desembre. 

 2.3. Aspectes crítics de la valoració i estimació d’incertesa. 

No es preveu cap tipus d’incertesa que puga dur a terme un risc important en el 

valor dels actius o passius en l’exercici 2016. Així, doncs, no es considera necessari 

realitzar una valoració i estimació d’aquesta. 



 

 

Tampoc es considera cap incertesa que faça dubtar que la Fundació continue 

funcionant amb normalitat. 

      2.4. Agrupació de partides. 

No hi ha cap agrupació de partides en el balanç ni en el compte de resultats. 

      2.5. Elements recollits en diverses partides. 

No hi ha cap element patrimonial recollit en diverses partides en l’exercici 

2016. 

      2.6. Canvis en criteris comptables. 

 No hi ha cap canvi en els criteris comptables aplicats al llarg de l’exercici 

2016. 

     2.7. Correcció d’errades. 

 No hi ha cap ajust per correcció d’errades en l’exercici 2016. 

 

3. DISTRIBUCIÓ DE L’EXCEDENT. 

 La distribució de l’excedent de l’exercici 2015, obtingut de l’activitat de la 

Fundació aprovada pel Consell Executiu amb data 23 de març de 2016, va consistir 

en el seu traspàs a reserves per a fins propis, en un 70 %, i el traspàs a reserves 

voluntàries, en un 30 %. 

 

Base de distribució Euros 

  
Excedent de l’exercici        47.360,59 € 

  
Distribució  

   
A reserves per a fins fundacionals 33.152,41 € 

  
A reserves voluntàries 14.208,18 € 

  

L’excedent de 47.360,59 euros provenia, principalment, dels ingressos lliures 

de les matrícules dels cursos de els diferents àrees o programes i de les quotes del 

col·lectiu Alumni de la Universitat de València. 

 

 

 



 

 

La proposta de distribució de l’excedent de l’exercici 2016, obtingut de 

l’activitat de la Fundació, consisteix en el seu traspàs a reserves per a fins propis, 

en un 70 %, i el traspàs a reserves voluntàries, en un 30 %. 

Base de distribució Euros 

  
Excedent de l’exercici        12.000 € 

  
Distribució  

   
A reserves per a fins fundacionals  8.400 € 

  
A reserves voluntàries  3.600 € 

  

4.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 

Els criteris de registre i valoració han estat els següents: 

     4.1 Immobilitzat intangible. 

 L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel preu d’adquisició, després 

pel preu minorat per la corresponent amortització acumulada, calculada en funció 

de la vida útil, i per les pèrdues per deteriorament que haja experimentat. 

 En aquest exercici la Fundació no ha reconegut comptablement cap pèrdua 

per deteriorament en el valor registrat dels actius intangibles. 

 Els criteris per a reconèixer les pèrdues per deteriorament d’aquests actius i, 

en el seu cas, de les recuperacions de les pèrdues per deteriorament registrades en 

exercicis anteriors, són similars a les aplicades per als actius materials. 

L’immobilitzat intangible correspon a aplicacions informàtiques, que 

s’amortitzen linealment en un període de quatre anys, i a la propietat industrial, 

que ho fa en un període de deu anys. 

L'immobilitzat intangible es qualifica com no generador de fluxos d'efectiu ja 

que la seua finalitat no és la de generar un rendiment comercial. 

 

4.2 Patrimoni històric. 

 Els béns compresos en el patrimoni històric estan valorats segons el cost 

d’adquisició, després de deduir-ne, si escau, les oportunes provisions per 

reparacions i conservacions extraordinàries. 

Els béns del Patrimoni Històric no s'amortitzen quan el seu potencial de 

servei és utilitzat tan lentament que les seues vides útils estimades són indefinides, 

sense que els mateixos sofreixin desgast pel seu funcionament, ús i gaudi. 



 

 

 

4.3 Immobilitzat material. 

L’immobilitzat material es valora inicialment pel preu d’adquisició i després 

pel preu minorat per la corresponent amortització acumulada, calculada en funció 

de la vida útil, i en el seu cas l’import acumulat de les correccions valoratives per 

deteriorament reconegudes. 

Al tancament de l’exercici, la Fundació determina si existeixen indicis de 

pèrdua de valor dels elements de l’immobilitzat material.  

L’immobilitzat material de la Fundació està format per instal·lacions 

tècniques, altre immobilitzat material, mobiliari, equipaments per a processos 

d’informació, terrenys i construccions. 

Els elements de l’immobilitzat material s’amortitzen sobre els valors de cost, 

seguint el mètode lineal, durant els següents períodes de vida útil estimats: 

                 Anys de      

          vida útil 

 Construccions      50   

 Instal·lacions tècniques    12,5    

 Mobiliari i efectes     10    

 Equips d’informació       4    

 Altre immobilitzat     10 

Els terrenys no s’amortitzen perquè considerem que tenen una vida útil 

il·limitada. 

Les despeses de manteniment i reparacions de l’immobilitzat material que 

no milloren la utilització o prolonguen la vida útil es carreguen al compte de 

resultats en el moment que es produeixen. 

L'immobilitzat material es qualifica com no generador de fluxos d'efectiu ja 

que la seua finalitat no és la de generar un rendiment comercial. 

4.4 Inversions immobiliàries. 

La Fundació no té inversions immobiliàries. 

 

4.5 Permutes. 

 La Fundació no ha realitzat al llarg de l’exercici 2016 cap permuta.  

4.6 Deteriorament de valor d'actius no generadors de fluxos d'efectiu 

El deteriorament de valor d'un actiu no generador de fluxos d'efectiu és la 

pèrdua de potencial del servei d'un actiu, diferent a la depreciació sistemàtica i 

regular que constitueix l'amortització. El deteriorament correspon, per tant, a una 

disminució en la utilitat que proporciona l'actiu a l'entitat que ho controla. 



 

 

Es produirà una pèrdua per deteriorament del valor d'un element de 

l'immobilitzat material no generador de fluxos d'efectiu quan el seu valor comptable 

superi al seu import recuperable, entès aquest com el major import entre el seu 

valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús. A aquest efecte, el 

valor en ús es determinarà per referència al cost de reposició. 

Almenys al tancament de l'exercici, la Fundació avaluarà si existeixen indicis 

que algun immobilitzat material o, si escau, alguna unitat d'explotació o servei 

puguin estar deteriorats, en aquest cas, haurà d'estimar els seus imports 

recuperables efectuant les correccions valoratives que procedeixin. 

4.7 Arrendaments operatius. 

Es considera que un arrendament es operatiu quan la propietat del bé 

arrendat i substancialment tots els riscos i avantatges que recauen sobre el bé 

romanen en l'arrendador. 

Els arrendaments que té la Fundació són tots operatius, per la qual cosa 

considerem les quotes com a despeses de l’exercici i s’imputen al compte de 

resultats. 

4.8 Instruments financers. 

Actius financers 

Els actius que la Fundació té reconeguts en el seu balanç són efectiu i altres 

actius líquids equivalents, clients i deutors diversos, valors representatius de deutes 

i instruments de patrimoni. 

Els actius financers reconeguts en el balanç, a efectes de valoració, 

pertanyen a les següents categories: 

- Préstecs i partides a cobrar, pels saldos de clients. 

La valoració inicial ha estat la de valor nominal en tractar-se de clients amb 

venciment no superior a un any i que no tenen cap tipus d’interès establert. 

L’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no es significatiu. 

La valoració posterior que s’ha realitzat és la del valor nominal. 



 

 

Al tancament de l'exercici, quan existeix evidència objectiva que el valor 

d'un crèdit s'ha deteriorat com a resultat d'un o més esdeveniments que hagin 

ocorregut després del seu reconeixement inicial, es procedeix a realitzar les 

correccions valoratives necessàries en el compte de resultats. 

 

- Inversions mantingudes fins al venciment,  

 

Es reconeixen en aquesta categoria els valors representatius de deutes, amb 

una data de venciment determinada que la Fundació té la intenció de conservar-los 

fins al venciment. 

Aquests actius es registren inicialment en el seu valor raonable i 

posteriorment es valoren al cost amortitzat. Els interessos reportats en el període 

es comptabilitzen en el compte de resultats seguint el mètode del tipus d’interès 

efectiu. 

- Inversions en el patrimoni d’empreses del grup, es reconeixen en aquest grup les 

participacions que té de l’empresa del grup. 

 

Es valoren inicialment al cost i posteriorment també pel seu cost minorat, si 

escau, per l´import acumulat de les correccions valoratives per deteriorament. 

 Els actius financers es donen de baixa per l‘import de la contraprestació 

rebuda i es porta a resultats la diferència sorgida. 

Passius financers 

Els passius financers reconeguts en el balanç a efectes de valoració 

pertanyen als grups de: 

- Dèbits i partides a pagar, pels deutes amb beneficiaris, proveïdors i creditors per 

operacions corrents o d’immobilitzat. 

- Dèbits i partides a pagar a curt termini: 

La valoració inicial que s’ha realitzat d’aquests passius és de valor nominal, 

és a dir, la del preu de la transacció, en tractar-se de deutes  amb venciment no 

superior a un any i que no tenen cap tipus d’interès establert, i l’efecte de no 

actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu. 

La valoració posterior que s’ha realitzat és la del valor nominal i els 

interessos reportats es comptabilitzen al compte de resultats. 

- Dèbits i partides a pagar a llarg termini: 

La valoració inicial que s’ha realitzat d’aquests passius és de valor raonable. 

La valoració posterior que s’ha realitzat és la del cost amortitzat i els 

interessos reportats es comptabilitzen al compte de resultats. 

 Els passius financers es donen de baixa quan s’extingeix l’obligació. L’import 

de la diferència entre la contraprestació pagada i el valor en llibres del passiu 

financer es reflecteix en el compte de resultats. 



 

 

Altres instruments financers 

Les fiances entregades corresponen als imports desemborsats als 

arrendadors. Figuren registrades pels imports pagats, que no difereixen 

significativament del seu valor raonable. Les fiances rebudes corresponen, 

principalment, a l’import desemborsat per l’empresa que gestiona el manteniment i 

neteja. 

4.9 Crèdits i dèbits per l'activitat pròpia. 

Crèdits per l’activitat pròpia 

La valoració inicial ha estat la de valor nominal en tractar-se de factures 

emeses, subvencions o altres ajudes similars amb venciment no superior a un any. 

La valoració posterior que s’ha realitzat és la del valor nominal. 

Al tancament de l'exercici, quan existeix evidència objectiva que el valor 

d’aquests actius s'han deteriorat, es procedeix a realitzar les correccions valoratives 

necessàries en el compte de resultats. 

Dèbits per l’activitat pròpia 

La valoració inicial que s’ha realitzat és la de valor nominal en tractar-se de 

passius  amb venciment no superior a un any. 

4.10 Cobertures comptables. 

No hi ha operacions de cobertures. 

4.11 Existències. 

La Fundació no té existències. 

4.12 Transaccions en moneda estrangera. 

La valoració inicial dels dèbits i crèdits  es realitza convertint a euros la 

moneda estrangera utilitzada, mitjançant l’aplicació del tipus de canvi al comptat 

entre ambdues monedes en el moment de l’operació. 

La valoració posterior, es realitza al tipus de canvi vigent en aqueix moment 

(tipus de canvi de tancament o del moment del pagament) comptabilitzant les 

diferències que sorgisquen en el compte de resultats. 

4.13 Impost sobre beneficis. 

La Fundació està sotmesa al que disposa la llei 50/2002, de 26 de desembre, 

la llei 8/1998, de 9 de desembre, i  la llei 49/2002, de 23 de desembre. D’acord 

amb això, les fundacions que complisquen els requisits que s’indiquen 

posteriorment estaran exemptes de l’impost sobre societats per les rendes 

derivades dels ingressos obtinguts sense contraprestació; les procedents del 

patrimoni mobiliari i immobiliari de l’entitat com els dividends, interessos, cànons i 

lloguers, les derivades d’adquisicions o de transmissions per qualsevol tipus de 

béns o drets; les obtingudes en l’exercici de les explotacions econòmiques 

exemptes i les que, d’acord amb la normativa tributària, hagen de ser atribuïdes o 



 

 

imputades a les entitats sense finalitat lucrativa. Els requisits exigits per 

l’esmentada llei són els següents: 

 - Perseguir finalitats d’interès general de caràcter social, cívic, cultural, 

esportiu, de promoció del voluntariat social, etc. 

 - Destinar a la realització d’aquestes finalitats almenys el 70 per 100 de les 

rendes netes i altres ingressos que obtinguen per qualsevol concepte, deduïts, si és 

procedent, els impostos corresponents a aquestes, en l’exercici en què s’han 

obtingut i els quatre següents. 

 - Que l’activitat realitzada no consistisca en el desenvolupament 

d’explotacions econòmiques alienes al seu objecte o finalitat estatutària. Considerat 

complert aquest requisit, si l’import net de la xifra de negocis de l’exercici, 

corresponent al conjunt de les explotacions econòmiques no exemptes alienes al 

seu objecte o finalitat estatutària, no excedeix el 40 per 100 dels ingressos totals 

de l’entitat, sempre que el desenvolupament d’aquestes explotacions econòmiques 

no exemptes no vulnere les normes reguladores de defensa de la competència en 

relació amb empreses que realitzen la mateixa activitat. 

 - Que els fundadors, associats, patrons, representants estatutaris, membres 

dels òrgans de govern i els cònjuges o parents fins al quart grau d’aquests no 

siguen els destinataris principals de les activitats que realitzen les entitats, ni es 

beneficien de condicions especials per utilitzar els seus serveis. 

 - Retre comptes anualment a l’òrgan de protectorat corresponent. 

 - Aplicar el seu patrimoni, en cas de dissolució, a la realització de les 

finalitats d’interès general anàlogues a les de la seua activitat fundacional, d’acord 

amb el que estableixen els estatuts de la Fundació. 

 - Que els càrrecs de patró no siguen retribuïts, tot i que poden ser 

reemborsats per les despeses degudament justificades en l’acompliment de la seua 

funció. 

 - Que complisquen les obligacions comptables previstes en les normes per 

què es regeixen. 

 - Que elaboren anualment una memòria econòmica. 

- Que estiguin inscrites en el registre corresponent. 

 La Fundació reuneix els esmentats requisits. 

La despesa per impost sobre benefici de l’exercici es calcula mitjançant la 

suma de l’impost corrent que resulta de l’aplicació del tipus de gravamen sobre la 

base imposable de l’exercici i després d’aplicar les deduccions que fiscalment són 

admissibles, més la variació dels actius i passius per impostos diferits. 



 

 

4.14 Ingressos i despeses. 

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del criteri de meritació, és a 

dir, quan es produeix el corrent real de béns i serveis que representen, amb 

independència del moment que es produïsca el corrent monetari o financer derivat 

d’ells. 

4.15 Provisions i contingències. 

La Fundació reflecteix en els seus comptes anuals les provisions dels passius 

que cobreixen obligacions presents de fets passats derivats d’obligacions 

contractuals, legals i el seu import i moment de cancel·lació són indeterminats. 

Aquests saldos es registren pel valor actual de l'import més probable que s'estima 

que la Fundació haurà de desemborsar per a cancel·lar l'obligació. 

Quan les provisions tinguen un venciment inferior o igual a l’any i l’efecte 

financer no siga significatiu, no serà necessari fer cap descompte. 

4.16 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental. 

 La Fundació no realitza operacions que tinguen per propòsit principal 

previndre, reduir o reparar el dany que, com a resultat de les seues activitats, puga 

produir sobre el medi ambient. 

4.17 Criteris per al registre de les despeses de personal.  

La Fundació ha registrat les despeses de personal d’acord amb el principi de 

meritació i no té cap compromís futur per plans de pensions. 

Excepte per causa justificada, les entitats estan obligades a indemnitzar els 

treballadors quan prescindeixen dels seus serveis. Les indemnitzacions 

involuntàries es carreguen en despeses en el moment que es pren la decisió de fer 

l’acomiadament. 

4.18 Pagaments basats en instruments de patrimoni. 

 La Fundació no realitza cap transacció amb pagaments basats en 

instruments de patrimoni. 

4.19 Subvencions, donacions i llegats. 

Les subvencions, donacions i llegats, siga quina siga la seua naturalesa, 

afecten a l’activitat pròpia de l’entitat, es comptabilitzen en el patrimoni net i 

s’imputen a resultats segons la seua finalitat i d’acord amb els criteris següents: 

Les destinades a l’adquisició de l’immobilitzat material o intangible s’imputen 

als resultats de l’exercici en proporció a la depreciació experimentada al llarg de 

l’exercici per aquests elements. Quan es tracta d’elements que no es deprecien, 

s’imputen a resultats en l’exercici en què es produïsca la seua alienació o baixa en 

l’inventari.   

Si es concedeixen sense assignació a un projecte concret, es reconeixen com 

a ingressos de l’exercici en què es concedeixen. 



 

 

Si es concedeixen amb assignació a un projecte concret, s’imputen a 

resultats d’acord amb la finalitat a la qual s’haja assignat la subvenció o donació. 

Si les subvencions, donacions o llegats són de caràcter monetari, es valoren 

pel valor raonable de l´import rebut, i les de caràcter no monetari o en espècie es 

valoren pel valor raonable del bé rebut, referits ambdós valors al moment del seu 

reconeixement.  

4.20 Ingressos per convenis de col·laboració. 

Es reconeixen en la mesura que es produeixen els actes derivats d’aquesta 

col·laboració. Els cobraments produïts pels convenis de col·laboració, les activitats 

dels quals estan pendents de realitzar al tancament de l’exercici, es registren en 

l’epígraf de subvencions, donacions i llegats rebuts del patrimoni net. 

4.21 Fusions entre entitats no lucratives. 

La Fundació no ha participat en cap fusió. 

4.22 Combinacions de negocis. 

La Fundació no té cap combinació de negocis durant l’exercici 2016. 

4.23 Negocis conjunts. 

La Fundació no ha participat en cap negoci conjunt durant l’exercici 2016. 

4.24 Criteris adoptats en transaccions entre parts vinculades. 

La Fundació ha comptabilitzat les operacions realitzades amb  la Universitat 

de València i Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU d’acord amb les normes 

generals pel seu valor raonable. 

4.25 Actius no corrents mantinguts per a la venda. 

 La Fundació no té actius no corrents mantinguts per a la venda. 

4.26 Operacions interrompudes. 

 La Fundació no ha realitzat cap operació o activitat que es puga considerar 

interrompuda. 

4.27 Classificació d’actius i passius entre corrent i no corrent. 

 La Fundació presenta el balanç classificant actius i passius entre corrent i no 

corrent d’acord al cicle normal d’explotació de la Fundació que no és superior a 12 

mesos. 



 

 

5.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE. 

El detall i el moviment de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 és el 

següent: 

  Euros 

  Saldo a            Saldo a 

  01/01/2016   Altes   Baixes   31/12/2016 

                

Marques 6.532,18                 -                      -      6.532,18 

Aplicacions informàtiques 28.505,61                 -      
           

(6.380,25)      22.125,36 

                

Total 35.037,79                 -      (6.380,25)          28.657,54 

                

Amortització Acumulada Marques (6.210,73)   (71,88)                   -      (6.282,51) 

Amortització Acumulada  
Aplicacions Informàtiques (20.769,98)   (5.635,65)   

                
6.380,25      (20.025,38) 

                

Total (26.980,71)   (5.707,43)   6.380,25    (26.307,89) 

                

 Valor Net 8.057,08   (5.707,43)                   -      2.349,65 

 

 

El detall i el moviment de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 és el 

següent: 

  Euros 

  Saldo a            Saldo a 

  01/01/2015   Altes   Baixes   31/12/2015 

                

Marques 6.532,18                 -                      -      6.532,18 

Aplicacions informàtiques 25.205,62   3.299,99                   -      28.505,61 

                

Total 31.737,80   3.299,99                   -      35.037,79 

                

Amortització Acumulada Marques (6.138,85)   (71,88)                   -      (6.210,73) 

Amortització Acumulada  

Aplicacions Informàtiques (14.506,21)   (6.263,77)                   -      (20.769,98) 

                

Total (20.645,06)   (6.335,65)                   -      (26.980,71) 

                

 Valor Net 11.092,74   (3.035,66)                   -      8.057,08 

 

 

 

El cost dels elements d’immobilitzat intangible que està totalment amortitzat 

i en ús a 31 de desembre de 2016 és de 15.351,55 euros i de 13.972,29 euros en 

2015, que correspon a aplicacions informàtiques i a patents, marques, llicències i 

similars. 



 

 

6.- IMMOBILITZAT MATERIAL 

El detall i el moviment de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 és 

el següent: 

  Euros 

  Saldo a              Saldo a 

  01/01/2016     Altes   Baixes   31/12/2016 

Terrenys 1.866.240,00                       -                    -      1.866.240,00 

Construccions 5.346.654,69                       -                    -      5.346.654,69 

Instal·lacions tècniques 9.428,13         (1.798,06)   7.630,07 

Maquinària                   -                          -                    -                        -    

Mobiliari 245.383,87     1.278,80   (((21.312,33)   225.350,34 

Equips informàtics 185.272,70     8.772,43   (27.068,68)   166.976,45 

Altre immobilitzat  172.085,20     4.156,96   (24.293,68)   151.948,48 

Total 7.825.064,59     14.208,19   (74.472,75)   7.764.800,03 

                  

Amort. Acum. Construccions (647.846,89)     (108.978,26)                 -      (756.825,15) 

Amort. Acum. Instal. tècniques (3.669,86)     (768,74)   571,52       (3.867,08) 

Amort. Acum. Maquinària -                       -                    -   - 

Amort. Acum. Mobiliari (173.290,98)     (18.571,89)   21.177,46    (170.685,41) 

Amort. Acum. Equips informàtics (143.461,22)     (116.811,65)   26.849,69   (133.423,18) 

Amort. Acum. Altre immobilitzat (118.553,45)     (11.419,26)   21.283,50    (108.689,21) 

  (1.086.822,40)     (156.549,80)   69.880,17   (1.173.490,03) 

Valor Net 6.738.242,19     (142.341,61)   (4.590,58)   6.591.310,00 

 

El detall i el moviment de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 és 

el següent: 

  Euros 

  Saldo a              Saldo a 

  01/01/2015     Altes   Baixes   31/12/2015 

Terrenys 1.866.240,00                       -                    -      1.866.240,00 

Construccions 5.346.654,69                       -       -    5.346.654,69 

Instal·lacions tècniques 9.428,13                       -      9.428,13 

Maquinària                -                          -                    -                        -    

Mobiliari 244.568,37     1.079,25     (263,75)   245.383,87 

Equips informàtics 168.330,98     18.528,20   (1.586,48)   185.272,70 

Altre immobilitzat  170.060,88     2.977,35   (953,03)   172.085,20 

Total 7.805.283,05     22.584,80   (2.803,26)   7.825.064,59 

                  

Amort. Acum. Construccions (538.692,13)     (109.154,76)                 -      (647.846,89) 

Amort. Acum. Instal. tècniques (2.899,91)     (769,95)                 -      (3.669,86) 

Amort. Acum. Maquinària                   -                          -                    -      - 

Amort. Acum. Mobiliari (154.651,90)     (18.748,23)        109,15    (173.290,98) 

Amort. Acum. Equips informàtics (129.756,04)     (15.193,37)   1.488,19   (143.461,22) 

Amort. Acum. Altre immobilitzat (107.441,46)     (11.342,62)      230,63    (118.553,45) 

  (933.441,44)     (155.208,93)   1.827,97   (1.086.822,40) 

Valor Net 6.871.841,61     (132.624,13)     (975,29)   6.738.242,19 

 

Es considera que els terrenys tenen una vida útil il·limitada motiu pel qual 

no s’amortitzen.  

El cost dels elements d’immobilitzat material que està totalment amortitzat i 

en ús a 31 de desembre de 2016 és de 200.393,91 euros i de 241.607,76 euros en 

2015, que correspon a equipament informàtic i mobiliari, principalment. 



 

 

La Fundació té formalitzades pòlisses d'assegurances per cobrir els possibles 

riscos als quals estan subjectes els diversos elements del seu immobilitzat material, 

entenent que aquestes pòlisses cobreixen de manera suficient els riscos als quals 

estan sotmesos. 

 

7.- PATRIMONI HISTÒRIC 

En 2016 el patrimoni històric de la Fundació és: 

 Euros  

 Saldo a      Saldo a 

 01/01/2016  Altes  Baixes  31/12/2016 

        

Patrimoni històric  129.460,30  13.420,00  -  142.880,30 

 

 

En 2015 el patrimoni històric de la Fundació és: 

 Euros  

 Saldo a      Saldo a 

 01/01/2015  Altes  Baixes  31/12/2015 

        

Patrimoni històric  129.460,30  -  -  129.460,30 

 

 

En 2016 es va incrementar amb la compra de dues obres. En 2015 no es va 

modificar. 

El patrimoni històric correspon  a l’adquisició d’obres pictòriques a càrrec de 

la Fundació General de la Universitat de València amb motiu de les Biennals 

organitzades pel Patronat Martínez Guerricabeitia.  

 

8.- ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA SIMILAR. 

A 31 de desembre de 2016 la Fundació té un arrendament operatiu d’un 

magatzem que està ubicat al carrer de Rumbau, número 6, baix, València, des de 

l’any 2002. 

S’han comptabilitzat com a despeses de l’exercici els imports pagats al llarg de 

2016 en concepte d’arrendaments, no solament del magatzem sinó també d'altres 

béns mobles. L’import puja 26.809,43 euros en 2016, i a 22.978,47 euros en 2015.  



 

 

9.- INSTRUMENTS FINANCERS.    

9.1 Actius financers. 

La classificació dels actius financers, és la següent: 

 EUROS 

   CLASSES 
 

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI 
 

CATEGORIES 

Crèdits, derivats i altres TOTAL 

2016 2015 2016 2015 

Préstecs i partides a 
cobrar 

1.740.676,14 2.575.320,79 1.740.676,14 2.575.320,79 

Total 1.740.676,14 2.575.320,79 1.740.676,14 2.575.320,79 

 

Els actius financers que apareixen en aquesta taula, en la qualificació de 

crèdits, derivats i altres, són principalment els saldos de les subvencions i convenis 

de col·laboració en activitats d´interès general pendents de cobrament a 31 de 

desembre de 2016 i, també, de 2015. 

 

A 31 de desembre de 2016 i 2015, els préstecs i partides a cobrar inclouen 

1.725.555,57 euros i 2.302.378,21 euros, respectivament, amb l’entitat vinculada 

Universitat de València. 

Les inversions en el patrimoni d’empreses del grup s’analitzen després. 

 

9.2 Passius financers.  

La classificació dels passius financers és la següent: 

 EUROS 

   CLASSES 
 

INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI 

CATEGORIES 

Deutes,derivats i altres TOTAL 

2016 2015 2016 2015 

 
Dèbits i partides a pagar 
 

547.751,92 613.777,48 547.751,92 613.777,48 

Total 547.751,92 613.777,48 547.751,92 613.777,48 

 

Els passius financers que apareixen en aquesta taula són els deutes amb 

proveïdors i beneficiaris a 31 de desembre de 2016 i a 2015.  

Al 31 de desembre de 2016 i 2015, els dèbits i partides a pagar a curt 

termini inclouen 3.120,63 euros i 4.413,90 euros respectivament, amb l’empresa 

del grup Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU. 

A 31 de desembre de 2016 i 2015 no existeixen deutes a llarg termini. 

 



 

 

9.3 Inversions en empreses del grup. 

A més a més, la Fundació té el 100 % de les participacions de l’entitat 

mercantil Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU. Aquestes participacions no 

cotitzen en borsa. 

L’entitat mercantil es va constituir l’exercici 2006, té domicili social al carrer 

Amadeu de Savoia, nº 4, de València, un capital social de 50.000 euros i objecte 

social: edició i venda al detall de llibres, diaris i revistes; reproducció i venda de 

suports de so enregistrat, de vídeo enregistrat, i de suports d’informàtica; comerç 

al detall de begudes, pa i productes de forn, confiteria i pastisseria; cafeteries i 

restaurant; comerç al detall de peces de roba, calçat i articles de cuir; comerç al 

detall de papereria i material d’oficina, llavors, flors i plantes; comerç al detall per 

correspondència i per Internet; ensenyament superior d’especialització i postgrau; 

activitats artístiques i espectacles; prestació de serveis d´organització, gestió i 

execució d´esdeveniments, congressos, fires, exposicions i qualsevol altre tipus 

d'esdeveniments de caràcter sociocultural.  

Va començar la seua activitat l’1 de juliol de 2007. 

Els fons propis de la societat a 2016 i 2015 van ser els següents: 

 

Fons propis de Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU 

                                            Euros 

 2016 2015 

Capital social 50.000,00 50.000,00 

Reserves: 110.548,34 114.572,99 

      - Legals 10.000,00 10.000,00 

- Voluntàries 100.548,34 104.572,99 

Resultats d’exercicis anteriors (869,23) (978,59) 

Resultat de l’exercici 2.572,82 109,36 

Total  161.251,93 163.703,76 

 



 

 

10. USUARIS I ALTRES DEUTORS DE L´ACTIVITAT 

Euros 

 Saldo a 

01/01/2016 
Reclassificacions Augments Disminucions 

Saldo a 

31/12/2016 

Altres usuaris 
69.162,75 - 199.391,00 (182.593,25) 85.960,50 

Altres 

col·laboradors 10.950,00 - 271.920,00 (270.336,00) 12.534,00 

Altres deutors 

(subvencions, 

donacions..) 
2.461.197,34 - 1.263.029,88 (2.593.562,00) 1.130.665,22 

TOTAL 
2.541.310,09 - 1.734.340,88 (3.046.491,25) 1.229.159,72 

 

Euros 

 Saldo a 

01/01/2015 
Reclassificacions Augments Disminucions 

Saldo a 

31/12/2015 

Altres usuaris 
37.280,00 - 220.830,96 (188.948,21) 69.162,75 

Altres 

col·laboradors 15.539,55 - 241.623,20 (246.212,75) 10.950,00 

Altres deutors 

(subvencions, 

donacions..) 
2.740.987,10 - 4.575.785,59 (4.855.575,35) 2.461.197,34 

TOTAL 
2.793.806,65 - 5.038.239,75 (5.290.736,31) 2.541.310,09 

 

Correspon principalment als saldos de les subvencions. Altres usuaris i 

col·laboradors inclouen les quotes dels usuaris del CUDAP i dels alumnes 

matriculats pendents de cobrament a 31 de desembre de 2016 i 2015 també a 

altres col·laboradors privats amb els que, principalment, s´han signat convenis de 

col·laboració en activitats d’interès general per a la realització de les activitats de la 

Fundació.  

Cap de les quantitats corresponen a entitats del grup, multigrup o 

associades. 

 

11. BENEFICIARIS - CREDITORS. 

 

Euros 

  
Saldo a 

01/01/2016 
Augments Disminucions 

Saldo a 
31/12/2016 

Altres beneficiaris 409.986,77 252.296,40 (248.458,49) 413.824,68 

TOTAL 409.986,77 252.296,40 (248.458,49) 413.824,68 



 

 

Euros 

  
Saldo a 

01/01/2015 
Augments Disminucions 

Saldo a 
31/12/2015 

Altres beneficiaris 636.171,07 697.632,97 (923.817,27) 409.986,77 

TOTAL 636.171,07 697.632,97 (923.817,27) 409.986,77 

 

El saldo a 31 de desembre de 2016 i 2015 és la diferència entre els imports 

concedits per la UVEG a la Fundació com a entitat col·laboradora en l'exercici 2016 i 

2015 i en exercicis anteriors i els pagaments ja realitzats als usuaris i beneficiaris 

de les ajudes que concedeix la Universitat de València i gestiona la Fundació. 

 

12.- FONS PROPIS. 

El detall del moviment dels fons propis durant l’exercici 2016 és el següent: 

  Euros 

  Dotació    Excedent    

  fundacional  Reserves  de l'exercici  Total 

         

Saldo al 01/01/16  306.625,94  664.949,73  47.360,59  1.018.936,26 

Distribució de l'excedent  47.360,59  (47.360,59)  - 

Baixes (nota 17)  -  (46.619,36)  -  (46.619,36) 

Traspassos  -  -  -  - 

Excedent positiu de         

l'exercici 2016  -  -  12.000,00  12.000,00 

             

         

Saldo al 31/12/16  306.625,94  665.690,96  12.000,00  984.316,90 

 

 

El detall del moviment dels fons propis durant l’exercici 2015 és el següent: 

  Euros 

  Dotació    Excedent    

  fundacional  Reserves  de l'exercici  Total 

         

Saldo al 01/01/15  306.625,94  653.886,97  54.123,04  1.014.635,95 

Distribució de l'excedent  54.123,04  (54.123,04)  - 

Baixes (nota 17)  -  (43.060,28)  -  (43.060,28) 

Traspassos  -  -  -  - 

Excedent positiu de         

l'exercici 2015  -  -  47.360,59  47.360,59 
             

         

Saldo al 31/12/15  306.625,94  664.949,73  47.360,59  1.018.936,26 

 

 



 

 

13.- MONEDA ESTRANGERA. 

A 31 de desembre de 2016 i 2015, en el balanç hi ha dues partides de caixa 

de moneda estrangera, una de 426 còrdoves que equival a 13,48 euros (13,77 

euros en 2015) i altra de 34 dòlars que equival a 32,30 euros (31,12 euros en 

2015). 

En 2016 i 2015 no hi ha hagut transaccions en moneda estrangera. 

 

L'import de les diferències de canvi reconegudes en el resultat de l'exercici a 

31 de desembre de 2016 és de (1,91) euros  i de 1,80 euros a 2015. 

 

14.- SITUACIÓ FISCAL. 

La Fundació té a 31 de desembre de 2016 els següents saldos amb les 

administracions públiques: 

 Euros 

Corrent No corrent 

Actius per impostos sobre beneficis diferits - 492,68 

Total - 492,68 

Altres deutes amb administracions públiques:   

Impost sobre la renda de les persones físiques (107.200,38) - 

Impost sobre el valor afegit (2.143,20) - 

Impost sobre determinats rendes del capital mobiliari (21,24) - 

Organismes de la Seguretat Social (72.798,85) - 

Total (182.163,67) - 

 

 

La Fundació té a 31 de desembre de 2015 els següents saldos amb les 

administracions públiques: 

 Euros 

Corrent No corrent 

Actius per impostos sobre beneficis diferits - 492,68 

Total - 492,68 

Altres deutes amb administracions públiques:   

Impost sobre la renda de les persones físiques (122.125,61) - 

Impost sobre la renda de no residents (215,37) - 

Impost sobre el valor afegit (3.505,05) - 

Impost sobre determinats rendes del capital mobiliari (21,71) - 

Organismes de la Seguretat Social (72.223,92) - 

Total (198.091,66) - 

 

La Fundació presenta anualment una declaració referent a l’impost sobre 

societats. Li és aplicable el règim fiscal establert en la llei 49/2002. Els excedents, 



 

 

determinats d’acord amb la legislació fiscal, tenen un gravamen del 10% sobre la 

base imposable. 

Amb la llei 49/2002 es declara l’exempció de les rendes següents: les 

derivades dels ingressos obtinguts sense contraprestació; les provinents del 

patrimoni mobiliari i immobiliari de l’entitat, com els dividends, interessos, cànons i 

lloguers; les derivades d’adquisicions o de transmissions de béns o drets; les 

obtingudes de les explotacions econòmiques exemptes, i finalment les que, d’acord 

amb la normativa tributària, hagen de ser atribuïdes o imputades a les entitats 

sense finalitat lucrativa. 

La Fundació va optar per acollir-se al règim fiscal especial del títol II de la 

Llei 49/2002, de 23 de desembre, mitjançant la comunicació oportuna a 

l’Administració Tributària de data 18 de novembre de 2003. 

Respecte a la base imposable de l’impost sobre societats, s’estableix que en 

la seua determinació únicament seran computables els ingressos i les despeses 

corresponents a les explotacions econòmiques no exemptes i les rendes que 

tampoc ho siguen. Per la qual cosa, la majoria de les rendes estan exemptes de 

l´impost pel fet de realitzar-se en compliment del seu objecte o finalitat estatutària 

o bé pel fet de ser explotacions complementàries i auxiliars  de les dirigides a 

complir les finalitats fundacionals. 

La conciliació del resultat de l’exercici i la base imposable, així com la 

despesa per l’impost de societats per als exercicis 2016 i 2015 és la següent: 

  Euros 

  2016 2015 

Resultat positiu comptable de l’exercici abans 

d’impostos       12.000 47.360,59 

    

Resultats corresponents a activitats exemptes de 

l’impost de societats (12.000) (47.360,59) 

    

Base comptable d’impost - - 

    

Base imposable fiscal - - 

   

Quota líquida al 10% - - 

 

El càlcul de l’impost de societats es realitza aplicant el percentatge del 10% 

a la base comptable d’impost, de manera que resulta una quantitat de zero euros 

en 2016 i en 2015. 

 D’acord amb la legislació vigent, els impostos no es poden considerar 

liquidats definitivament fins que les autoritats fiscals hagen inspeccionat les 

declaracions presentades o fins que haja transcorregut el termini de prescripció de 

quatre anys. El 31 de desembre de 2016, la Fundació va obrir a inspecció de les 

autoritats fiscals tots els impostos principals que li són aplicables des de l’1 de 

gener de 2013 (des de l’exercici 2012 per a l’impost de societats). El Consell 



 

 

Executiu de la Fundació no espera, en cas d’inspecció, que sorgisquen passius 

addicionals d’importància. 

 Així mateix, i per a complir el que indica l’article 3.a) del reglament per a 

l’aplicació del règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius 

fiscals al mecenatge (RD 1270/2003, de 10 d’octubre), en el annex III 

s’identifiquen les rendes de la Fundació exemptes de l’impost sobre societats amb 

indicació d’ingressos i despeses. 

 Segons la declaració de l’impost de societats que ha de presentar la 

Fundació, disposa de bases imposables negatives que a 31 de desembre de 2016 i 

2015 pugen a 4.926,78 euros, d’acord amb el detall següent: 

 Euros  

Exercici d’origen Bases imposables Compensat Pendent Aplicable fins a  

2005 4.926,78 - 4.926,78 Sense límit 

 _________ _________ _________  

Total 4.926,78 - 4.926,78  

 

15. INGRESSOS I DESPESES. 

15.1 Despeses de personal. 

 

El detall d’aquesta partida és:  

 

 

 

Euros 

 2016 2015 

Sous, salaris i similars 2.572.512,44 2.567.370,42 

    Sous i salaris 2.572.512,44 2.567.370,42 

    Indemnitzacions - - 

Càrregues socials 749.150,82 727.604,94 

    Seguretat Social a càrrec de l’empresa 743.783,52 718.013,14 

    Altres despeses socials 5.367,30 9.591,80 

Total despeses de personal 3.321.663,26 3.294.975,36 



 

 

15.2 Altres despeses d’explotació. 

El detall d’aquesta partida és:  

Euros 

 2016 2015 

Arrendaments 26.809,43 22.978,47 

Reparacions i conservació 76.162,51 109.787,78 

Serveis de professionals independents 165.092,14 207.459,35 

Transports 4.559,65 2.458,35 

Primes d’assegurances 20.439,12 20.287,00 

Serveis bancaris i similars 2.513,86 3.820,56 

Publicitat, propaganda i relacions públiques       12.741,41 14.523,75 

Subministraments 33.971,86 42.300,38 

Altres serveis                                    631.314,83 620.388,93 

Altres tributs - - 

Pèrdues de crèdits comercials incobrables 470,00 845,00 

Pèrdues per deteriorament de crèdits per 
operacions comercials 3.875,00 5.863,00 
Reversió del deteriorament de crèdits per 

operacions comercials 
(3.560,00) (6.591,00) 

Total altres despeses d’explotació 974.389,81 1.044.121,57 

 

15.3  Resultats produïts fora de l’activitat normal de l’empresa. 

 En 2016, no hi ha resultats produïts fora de l’activitat normal de la Fundació. 

15.4  Periodificació d’ingressos i despeses. 

Al final de l’exercici 2015 es varen periodificar les despeses que corresponien 

a l’exercici 2016, els ingressos que corresponien als cursos que havien començat en 

l’exercici 2015 i que finalitzarien al llarg de l’exercici 2016, i la part de les quotes 

del col·lectiu Alumni que es pagaren en 2015 i corresponien a 2016. 

Al final de l’exercici 2016 s’han periodificat les despeses que corresponen a 

l’exercici 2017, els ingressos que corresponen als cursos que han començat en 

l’exercici 2016 i que finalitzaran al llarg de l’exercici 2017, i la part de les quotes del 

col·lectiu Alumni que es pagaren en 2016 i corresponen a 2017. 

15.5  Ajudes monetàries 

En 2016 s’han realitzat ajudes monetàries per import de 33.340 euros, 

45.491,69 euros en 2015, corresponent principalment a les ajudes d’activitats 

musicals. 

 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES. 

La Fundació no estima que hi haja contingències. 

 



 

 

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS A FINS PROPIS. DESPESES 

D´ADMINISTRACIÓ. 

17.1 Aplicació d´elements patrimonials a fins propis. 

La Fundació ha destinat les rendes i els ingressos produïts al llarg dels 

exercicis 2016 i 2015 d’acord amb l’article 20 de la Llei de Fundacions de la 

Comunitat Valenciana. 

 El 70% dels excedents de l’exercici es destina a finalitats fundacionals que 

seran aplicats entre l'inici de l'exercici en el qual s'hagen obtingut els respectius 

rendiments i ingressos i els quatre exercicis posteriors al tancament del mateix 

exercici segons la llei 49/2002, i el 30% es destina a reserves voluntàries. 

Euros 

       

  (1) (2) (3) 
(4)=(1)-(2)-

(3) 
(5) Import destinat a finalitats pròpies 

  Ingressos Despeses      Total  destinat en l’exercici 

Ex. Bruts comp. Nec. comp. Impostos  Diferència Import % 2013 2014 2015 2016  

                       

2012 4.590.658,39 4.524.059,30 - 66.599,09 46.619,36 70% - - - 46.619,36 

 

 

2013 4.718.700,81 4.653.704,46 - 64.996,35 45.497,45 70% - - - - 

 

 

2014 4.484.095,91 4.429.972,87 - 54.123,04 37.886,13 70% - - - - 

2015 4.594.387,27 4.547.026,88 - 47.360,59 33.152,41 70% - - - - 

2016 4.509.786,38 4.497.786,38 - 12.000,00 8.400,00 70% - - - - 

 

Euros 

      Import destinat a reserves voluntàries 

  Despeses Total destinat  en l’exercici 

Ex. Adm. Import 2013 2014 2015 2016 

                

2012 - 19.979,73  19.979,73 - - - 

2013 - 19.498,90  - 19.498,90 - - 

2014 - 16.236,91  - - 16.236,91 - 

2015 - 14.208,18  - - - 14.208,18 

2016 - 3.600,00  - - - - 

 

En 2016 es va distribuir l’excedent corresponent al 2015, i s’imputà a 

reserves per a finalitats fundacionals un total de 33.152,41 euros i a reserves 

voluntàries un total de 14.208,18 euros. 

En 2015 es va distribuir l’excedent corresponent al 2014, i s’imputà a 

reserves per a finalitats fundacionals un total de 37.886,13 euros i a reserves 

voluntàries un total de 16.236,91euros. 



 

 

A 31 de desembre de 2016 queda per aplicar per als anys següents el total 

de les reserves destinades a fins propis corresponents a l’any 2013, 2014 i 2015. 

17.2 Despeses d’administració. 

 Als exercicis 2016 i 2015 les despeses d’administració de la Fundació no han 

superat els límits establerts per l’article 24 del Decret 68/2011 de 27 de maig. 

 

18.- SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS. 

El detall i el moviment de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 és 

el següent: 

 
 Euros 

 Subvencions i   Llegats  Convenis Total 
 Donacions  capital  col·laboració i altres   

       
Saldo a 01/01/16 427.577,56          6.781.504,87   688.768,48 7.897.850,91 

Altes 1.206.653,48                            -     76.000,00        1.282.653,48 
Baixes             (266.148,70)                            -                                    -           (266.148,70) 

Traspassos               (43.120,41)                 2.666,93                   40.453,48                          -    
Traspàs a resultats           (1.076.618,91)           (157.242,05)                 (98.925,00)     (1.332.785,96) 

           

Saldo a 31/12/16 248.343,02  
          

6.626.929,75   706.296,96 7.581.569,73 

 

 

El detall i el moviment de l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015 és 

el següent: 

 
Euros 

 
Subvencions i 

 
Llegats 

 
Convenis Total 

 
Donacions 

 
capital 

 
col·laboració i altres 

        Saldo a 01/01/15 187.283,57 
 

6.917.135,70       
 

685.993,70         7.790.412,97      
Altes 4.066.853,72 

 
               18.629,99  

 
94.623,20         4.180.106,91  

Baixes (1.224,71) 
 

                        -    
 

                   -                (1.224,71) 
Traspassos        (258,94) 

 
                   258,94  

 
                            -                              - 

Traspàs a resultats (3.825.076,08) 
 

      (154.519,76) 
 

       (91.848,42)  (4.071.444,26) 

 
  

 
  

 
    

Saldo a 31/12/15 427.577,56          
 

            
6.781.504,87  

 
688.768,48 7.897.850,91 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El detall dels anteriors és el següent per a 2016: 

 

 

Euros 

 Saldo Altes Baixes Traspassos 

Traspàs a 

resultats Saldo  

Donacions i llegats de capital 01/01/2016         31/12/2016  

        

Béns subvencionats UVEG 6.719.719,38 - - - (154.071,96) 6.565.647,42                                 

-    
 

Béns subvencionats altres entitats 59.964,45 - - 2.666,93 (3.170,09)        59.461,29  
 

Ing.distr. CDE FG II 1.821,04 - - - - 1.821,04 
 

 
           

 

 
      

 

 
6.781.504,87 - - 2.666,93     (157.242,05)   6.626.929,75  

 

Subvencions i Donacions        

        

Donacions Diverses 250,00 8.500,00 - - (8.500,00) 250,00  

Donació BSCH 43.120,41 215.000,00 - (43.120,41) (215.000,00) -  

Donació Fundac.Salom Antequera 54.331,41  - - - - 54.331,41  

Subvenció UVEG 311.238,82 435.759,00 (242.484,22) - (440.901,14) 63.612,46  

Fundación La Caixa 18.636,92  47.920,00 - - (22.158,35) 44.398,57  

Subvenció Generalitat Val.     -    374.784,48 (23.664,48) - (351.120,00) -  

Subvenció  SEPIE  -    88.690,00 - - (2.939,42) 85.750,58  

Subvenció  Ajuntament Gandia   -    30.000,00 - - (30.000,00) -  

Subvenció  Diputació València  - 5.000,00 - - (5.000,00) -  

Subvenció  CultuArts - 1.000,00 - - (1.000,00) -  

        

 427.577,56 1.206.653,48 (266.148,70) (43.120,41) (1.076.618,91) 248.343,02 
 

  
      

Convenis de col·laboració i altres  
      

        

Conveni Ajuntament València - 75.000,00 -  (75.000,00) - 
 

Conveni Caixa Popular 3.505,46 1.000,00 -  (1.300,00) 3.205,46 
 

Altres ajudes 685.263,02 - - 40.453,48 (22.625,00) 703.091,50 
 

        

 688.768,48  76.000,00 - 40.453,48 (98.925,00) 706.296,96  

   -     

Total 7.897.850,91 1.282.653,48 (266.148,70) - (1.332.785,96) 7.581.569,73  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

El detall dels anteriors és el següent per a 2015: 

 

Euros 

            

 

Saldo 

 

Altes 

 

Baixes Traspassos 

 

Traspàs a 
resultats 

 

Saldo 

 
Donacions i llegats de capital 01/01/2015 

 

  

 

    

 

  

 

31/12/2015 

 

            

Béns subvencionats UVEG 6.852.435,45 

 

18.629,99 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

(151.346,06) 

 

6.719.719,38 

 Béns subvencionats altres 

entitats 62.879,21 

 

                                    

-    

 

                                               

-    258,94 

 

(3.173,70) 

 

59.964,45 

 

Ing.distr. CDE FG II 1.821,04 

 

                                    

-    

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                            

-    

 

1.821,04 

 

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

            

 

6.917.135,70 

 

18.629,99 

 

                                               

-    

                          

258,94  

 

            

(154.519,76) 

 

6.781.504,87 

 

            
Subvencions i Donacions 

           

            

Donacions Diverses 250,00 

 

4.000,00 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                

(4.000,00) 

 

250,00 

 

Donació BSCH 

                                    

-    

 

215.000,00 

 

                                               

-    

                        

(258,94) 

 

            

(171.620,65) 

 

               

43.120,41  

 Donació Fundac.Salom 

Antequera 54.331,41 

 

                                    

-    

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                            

-    

 

54.331,41 

 

Subvenció UVEG 73.702,16 

 

3.442.727,79 

 

(1.224,71) 

                                 

-    

 

         

(3.203.966,42) 

 

311.238,82 

 
Fundación La Caixa 

                      
59.000,00    

 

                                    
-    

 

                                               
-    

                                 
-    

 

              
(40.363,08) 

 

               
18.636,92  

 

Subvenció Generalitat Val. 

                                    

-    

 

347.125,93 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

            

(347.125,93) 

 

                           

-    

 Subvenció Ministeri Assumptes 

Exteriors 

                                    

-    

 

                       

7.000,00    

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                

(7.000,00) 

 

                           

-    

 

Subvenció Ajuntament Gandia 

                                    

-    

 

51.000,00 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

              

(51.000,00) 

 

                           

-    

 

 

  

 

  

 

              

 

187.283,57 

 

4.066.853,72 

 

                                   
(1.224,71) 

                        
(258,94) 

 

         
(3.825.076,08) 

 

427.577,56 

 

            Convenis de col·laboració I 
altres 

           

            Conveni Fundacion Vodafone 
España 

                                    
-    

 

                       
5.623,20    

 

                                               
-    

                                 
-    

 

                
(5.623,20) 

 

                           
-    

 

Conveni Ajuntament València 

                                    

-    

 

75.000,00 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                   

(75.000,00) 

 

                           

-    

 

Conv.Col.Fundación ONCE 

                                    

-    

 

                       

5.000,00    

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                     

(5.000,00) 

 

                           

-    

 

Conv.Col.Fundación Universia 

                                    

-    

 

                       

3.000,00    

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                     

(3.000,00) 

 

                           

-    

 

Conveni Caixa Popular 

                                    

-    

 

6.000,00 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

                

(2.494,54) 

 

               

3.505,46    

 
Altres ajudes 685.993,70 

 

                                    
-    

 

                                               
-    

                                 
-    

 

                   
(730,68) 

 

685.263,02 

 

 

  

 

  

 

    

 

  

 

  

 

 

685.993,70 

 

94.623,20 

 

                                               

-    

                                 

-    

 

              

(91.848,42) 

 

688.768,48 

 

            

Total 7.790.412,97 

 

4.180.106,91 

 

                                   

(1.224,71) 

                                 

-    

 

         

(4.071.444,26) 

 

7.897.850,91 

  

 

 



 

 

 

Així mateix, s’han imputat directament al resultat de l’exercici quotes d’afiliats i 

promoció de recursos, així com ingressos accessoris i altres de gestió corrent. El 

detall és el següent: 

 EUROS 

 2016 2015 

   

Traspàs a resultats 1.232.380,47 3.970.201,98 

   

Quotes d’usuaris i afiliats 65.955,84 68.212,38 

Promocions per a captació serveis 283.738,48 332.411,41 

   

 349.694,32 400.623,79 

   

Ingressos entitat activitat pròpia 1.582.074,79 4.370.825,77 

   

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.765.788,52 56.446,95 

Altres ingresos 4.485,00 8.617,40 

   

 2.770.273,52 65.064,35 

   

Ingressos explotació 4.352.348,31 4.435.890,12 

Ingressos provinents de subvencions de capital 157.242,05 154.519,76 

Ingressos provinents de subvencions de caràcter 
financer - - 

   

Total 4.509.590,36 4.590.409,88 

 

 

Encomana de Gestió 

Dintre dels “Ingressos accessoris i altres de gestió corrent” estan inclosos els 

ingressos per l’encomana de gestió.  

En 2016 va ser el primer any que la Fundació va a desenvolupar les 

activitats que li encarrega la Universitat mitjançant una encomana de gestió, el 

import facturat ascendeix a 2.967.549 euros. La part no executada, 256.838,28 

euros es tornarà en 2017. 

Les característiques de les subvencions, de les donacions i dels llegats i els 

convenis de col·laboració han estat les següents: 

Subvencions i donacions 

Durant l’exercici 2016, la Fundació va traspassar a resultats subvencions 

vinculades a l’activitat pròpia de l’entitat, amb les característiques que es detallen 

més avall: 

 

 

 



 

 

Euros 

Subvencions i donacions 

Donacions Diverses               8.500,00 

Donació BSCH             215.000,00 

Subvenció UVEG          440.901,14 

Subvenció Generalitat Val.             351.120,00 

Subv.Ajuntament Gandia               30.000,00 

Subv.Diputació València 5.000,00 

Subv.Fundación La Caixa 22.158,35 

Subv.SEPIE 2.939,42 

Subv. CultuArts 1.000,00 

          1.076.618,91 

 

Durant l’exercici 2015, la Fundació va traspassar a resultats subvencions 

vinculades a l’activitat pròpia de l’entitat, amb les característiques que es detallen 

més avall: 

Euros 

Subvencions i donacions 

Donacions Diverses 4.000,00 

Donació BSCH 171.620,65 

Subvenció UVEG 3.203.966,42 

Subvenció Generalitat Val. 347.125,93 

Subv.Ministeri Assumptes E. 7.000,00 

Subv. Fundació La Caixa 40.363,08 

Subv. Ajuntament Gandia 51.000,00 

 3.825.076,08 

 

 A l’exercici 2016, es reconeixen ingressos per 1.076.618,91 euros,  

3.825.076,08 euros a 2015, corresponents a les activitats executades. La diferència 

està recollida en subvencions, donacions i llegats i té la seua aplicació en exercicis 

posteriors. 

A 31 de desembre de 2016 i 2015, les condicions lligades a aquestes 

subvencions estan complertes. 

Subvencions de la Universitat de València. A 2016 la subvenció i la 

modificació pressupostària es van concedir exclusivament per al programa I3, i 

s´han executat totalment. Fins a la data actual, estan pendents de cobrament. No 

obstant això, hi ha altres projectes dels quals hi ha quantitats pendent de 

cobrament, com ara el programa 0,7 %. L’import no executat de la subvenció 

concedida en 2015 és de 242.484,22 euros i es va procedir en 2016 a la seua 

baixa. 



 

 

Subvencions de la Generalitat Valenciana. S’ha traspassat a resultats de 

l’exercici 2016 un total de 351.120 euros, 347.125,93 euros a l’exercici 2015. Els 

351.120 euros és l´ajuda concedida a 2016 per al Centre Universitari de Diagnòstic 

i Atenció Primerenca (CUDAP).  

L’Ajuntament de Gandia va concedir una subvenció de 30.000 euros que es 

va executar en la seua totalitat.  

El SEPIE va concedir una subvenció de 88.690 euros per a un projecte 

plurianual, “Erasmus + Scene Network” . A 2016 es van executar 2.939,42 euros i 

la resta, 85.750,58 euros s´executaran entre 2017 i 2018. 

En 2014, la Fundació Bancària La Caixa va concedir 59.000 euros per al 

projecte “Formación para el emprendimiento de mujeres del ámbito rural. Gaoua, 

Burkina Faso“, a 2016 es va finalitzar el projecte i s´ha executat la resta de l´ajuda 

no executada fins ara, 18.636,92 euros. En 2016, va concedir 47.920 euros per a 

un nou projecte “Talento y Capacidad en la Universidad”, del quals s’han executat 

3.521,43 euros i la resta, 44.398,57 euros s´executaran a 2017. 

 

Altra part dels ingressos reconeguts correspon a les donacions rebudes del 

Banc Santander, així com d’altres entitats, i a dues subvencions concedides per la 

Diputació de València i CultuArts per als projectes “FemUrbs. La ciutat des d´una 

perspectiva feminista” i “Recuperació Musical, València Capital de la República”, 

respectivament. 

Donacions i llegats 

A 31 de desembre de 2016 es reconeixen 157.242,05 euros aplicats a 

resultats per l’amortització de béns d’immobilitzat finançats amb donacions i/o 

subvencions concedides a la Fundació. A 2015 la Fundació va reconèixer 

154.519,76 euros. 

 

Convenis de col·laboració i aportacions de col·laboradors 

L’import destinat al resultat de l’exercici 2016 dels ingressos que provenen 

dels convenis de col·laboració signats per la Fundació i altres ajudes puja a 98.925 

euros.  

Euros 

Convenis de col·laboració 2016 

  
 Conveni Ajuntament València               75.000,00 

 Conveni Caixa Popular                 1.300,00 

 Altres ajudes               22.625,00 

   

              98.925,00 

   

 

L’import destinat al resultat de l’exercici 2015 dels ingressos que provenen 

dels convenis de col·laboració signats per la Fundació i altres ajudes puja a 

91.848,42 euros.  



 

 

Euros 

Convenis de col·laboració 2015 

  
 Fundación Vodafone España 5.623,20 

 Conveni Ajuntament València 75.000,00 

 Conv. Col. Fundación ONCE 5.000,00 

 Conv. Col. Fundación Universia 3.000,00 

 Conveni Caixa Popular 2.494,54 

 Altres ajudes 730,68 

   

  91.848,42 

 

19.  OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES. 

 La Fundació ha realitzat operacions amb Gestió de Projectes Universitaris 

FGUV, SLU. 

Les operacions realitzades s’han efectuat en condicions normals de mercat, i 

a més en la seua totalitat manquen de rellevància per a expressar la imatge fidel 

del patrimoni, de la situació financera i dels resultats d’aquesta. 

La Fundació ha realitzat operacions amb la Universitat de València. 

La Fundació, tal i com apareix reflectit als estatuts, es medi propi 

instrumental i servei tècnic de la Universitat de València i, és per això, que les 

activitats encomanades per la Universitat s’han  desenvolupat mitjançant una 

encomana de gestió. 

L’import facturat a la Universitat per la Fundació, al llarg de 2016 ascendeix 

a 2.970.060,35 euros, d´aquesta quantitat 2.967.549 euros correspon a la 

encomana. La part no executada, 256.838,28 euros es tornarà en 2017. 

La Universitat de València va concedir diferents ajudes per a la realització de 

les activitats de la Fundació en l’exercici 2016, l’import total ascendeix a 435.759 

euros, 3.461.357,78 euros en 2015. Aquesta informació es pot veure més 

detalladament al punt 18. 

 A més a més, la Fundació actua com a entitat col·laboradora de la 

Universitat de València dels projectes de cooperació que aprova la Comissió 0,7 % 

de la Universitat de València. L’import reconegut en 2016 és de 252.296,40 euros, 

de 632.239 euros en 2015. En 2016 es donaren de baixa 28.525,34 euros de 

projectes que ja no es van a gestionar des de la Fundació, 666.855,05 euros en 

2015. 

Respecte al volum de facturació de la Universitat de València a la Fundació 

en 2016 va ser de 146.877,31 euros, 145.731,12 euros en 2015. 

  

 

 



 

 

20. MÉS INFORMACIÓ. 

20.1 Canvis en l’òrgan de govern, direcció i representació. 

 El ple del Patronat a 31 de desembre de 2016 està format per deu homes, 

sis dones i una persona jurídica: 

Composició del ple del Patronat (31 de desembre 2016) 

President: 

Esteban Morcillo Sánchez 

Vicepresident executiu: 

Antonio Ariño Villarroya 

Secretària general: 

María José Añón Roig 

Vocals nomenats a proposta de la Junta de Govern: 

Manuela Pardo del Val 

Teresa Carnero Arbat 

Bernardo Gómez Alfonso 

Dulce Contreras Bayarri 

Teresa Domingo Pla 

Guillem Chismol Muñoz Caravaca 

Rafael Crespo García 

Rosa Mª Marin Sáez 

Jordi Caparrós Gutiérrez 

Vocals nomenats a proposta dels patronats especials: 

José Miguel Soriano del Castillo 

Vocals nomenats a proposta del Patronat: 

Antonio Valldecabres Blasco 

Heineken España, S.A., en la persona de D. Carlos Mataix Beneyto 

José Pedro Martínez García 

José María García Álvarez-Coque 

 



 

 

El Consell Executiu a 31 de desembre de 2016 està format per quatre homes 

i tres dones: 

Consell Executiu (31 de desembre de 2016) 

President: 

Esteban Morcillo Sánchez 

Vicepresident executiu: 

Antonio Ariño Villarroya 

Secretària general: 

Maria José Añón Roig 

Vocals: 

Bernardo Gómez Alfonso 

Dulce Contreras Bayarri 

Teresa Domingo Pla 

Jordi Caparrós Gutiérrez 

 

20.2 Personal. 

El nombre total d’empleats a 31 de desembre de 2016, distribuït per 

categories, és el següent: 

 Total Dones Homes 

Tècnic superior cap de servei 1 - 1 

Tècnic superior responsable d’àrea 11 6 5 

Director d’Orquestra 1  1 

Investigador contractat doctor 4 3 1 

Tècnic mitjà responsable d’àrea 18 18 - 

Tècnic mitjà responsable de projecte 30 22 8 

Administratiu 

 

 

 

 

 

 

11 10 1 

Professional d’oficis diversos 1 - 1 

Oficial de patrimoni 1 1 - 

Auxiliar administratiu 8 4 4 

Total 86 64 22 

 

El nombre mitjà de persones empleades en l'exercici 2016 ascendeix a 

89,26, d'entre ells, el 7,40 eren treballadors amb una discapacitat major o igual del 



 

 

33%, que pertanyen a les categories d’auxiliar administratiu, tècnic mitjà de 

projecte i d´àrea i tècnic superior responsable d´àrea. 

El nombre total d’empleats a 31 de desembre de 2015, distribuït per 

categories, és el següent: 

 Total Dones Homes 

Tècnic superior cap de servei 1 - 1 

Tècnic superior responsable d’àrea 11 6 5 

Director d’Orquestra 1 - 1 

Investigador contractat doctor 8 4 4 

Tècnic mitjà responsable d’àrea 18 18 - 

Tècnic mitjà responsable de projecte 30 21 9 

Administratiu 

 

 

 

 

 

 

11 10 1 

Professional d’oficis diversos 1 - 1 

Oficial de patrimoni 1 1 - 

Auxiliar administratiu 7 3 4 

Total 89 63 26 

 

El nombre mitjà de persones empleades en l'exercici 2015 ascendeix a 

89,22, d'entre ells, el 7,44 eren treballadors amb una discapacitat major o igual del 

33 %, que pertanyen a les categories d’auxiliar administratiu, administratiu, tècnic 

mitjà de projecte i d´àrea i tècnic superior responsable d´àrea. 

 

20.3 Remuneracions i saldos amb membres de l’òrgan de govern. 

 Els membres de l’òrgan de govern de la Fundació no han rebut cap import 

en concepte de sous, dietes o remuneracions al llarg dels exercicis 2016 i 2015. Així 

mateix, no mantenen cap saldo obert, ni avançaments o crèdits amb la Fundació. 

 A 31 de desembre de 2016 i 2015, la Fundació no té obligacions contretes 

en matèria de pensions ni d’assegurances de vida respecte als membres de l’òrgan 

de govern, ni té obligacions assumides per compte d’ells a títol de garantia. 

 A l’exercici 2016, hi ha una retribució en espècie als membres del patronat 

per l´assegurança de responsabilitat civil dels administradors i directius d’import 

total 1.592,25 €, en 2015 va ser del mateix import. 

 

20.4 Grau de compliment del Codi de Conducta de les entitats sense 

finalitats lucratives per a la realització de les inversions financeres 

temporals 

La Fundació no ha fet en 2016 cap inversió financera. 

 



 

 

21. INFORMACIÓ SOBRE AJORNAMENTS DE PAGAMENTS A PROVEÏDORS. 

Per a tots els contractes celebrats, o en el seu defecte per a les factures 

emeses, amb posterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, 

l´import inclòs en el passiu corrent del balanç a 31 de desembre de 2016 per 

deutes amb subministradors de béns o serveis que supera el termini màxim legal 

de pagament establert en aquesta llei ascendeix a 404,36 euros, 827,10 euros a 

2015. 

 

Pagaments realitzats i pendents en la data de 
tancament del balanç  

 

2016 2015 

 

Import % Import % 

Dintre del termini legal 692.880,51 € 63,60% 540.935,71 € 45,78% 

Resta 396.525,71 € 36,40% 640.598,30 € 54,22% 

Total pagaments de l'exercici 1.089.406,22 € 100,00% 1.181.534,01 € 100,00% 

PMPE (díes) de pagament  22,75 
 

30,62 

Ajornaments a data de tancament 
que excedeixen el termini màxim 
legal 

404,36 € 
 

827,10 € 

  

El període mitjà de pagament als proveïdors de la Fundació és el següent:  

Període mitjà de pagament a 

proveïdors 

2016 2015 

Dies 

22 30 

 

22. ALTRA INFORMACIÓ. 

 L’empresa auditora dels comptes anuals de la Fundació ha facturat a la 

Fundació durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2016 honoraris i despeses 

per serveis d’auditoria financera, per un import de 11.616 euros (inclou també 

l´auditoria de legalitat) per a 2016 i 10.890 en 2015. 

 Aquest import inclou la totalitat dels honoraris relatius a l’auditoria dels 

exercicis 2016 i 2015, així com l’import dels impostos indirectes, amb 

independència del moment de la seua facturació. 

  



 

 

23. ESTAT DE FLUXOS D´EFECTIU.     

 

 
Euros 

 
2016 2015 

   Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 
  

   Excedent de l'exercici abans d'impostos  12.000,00 47.360,59 

Ajustos del resultat 9.592,47 8.104,83 

Amortització de l'immobilitzat (+) 162.257,23 161.544,58 
Imputació de subvencions (-) (157.242,05) (154.519,76) 
Resultats per baixes i alienacions de l'immobilitzat (+/-) 4.590,58 975,29 
Ingressos financers (-) (13,29) (154,17) 
Despeses financeres (+) - 258,89 

Canvis en el capital corrent 518.945,33 119.612,50 

Usuaris i altres deutors de l'activitat pròpia (+/-) 1.153.111,24 514.454,26 
Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) (477.505,72) (16.530,53) 
Altres actius corrents (+/-) (632,54) (922,11) 
Creditors i altres comptes a pagar (+/-) (170.819,21) (133.655,26) 
Beneficiaris creditors (+/-) 3.837,91 (226.184,30) 
Altres passius corrents (+/-) 10.953,65 (17.549,56) 

Altres fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació 13,29 (104,72) 

Pagaments d'interessos (-) - (258,89) 
Cobraments d'interessos (+) 13,29           154,17 
Fluxos d'efectiu de les activitats d'explotació  540.551,09 174.973,20 

   Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió  
 

 
 

 Pagaments per inversions (-) (27.628,19) (25.884,79) 

Immobilitzat intangible - (3.299,99) 
Immobilitzat material (14.208,19) (22.584,80) 
Béns del Patrimoni Històric (13.420,00) - 

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió (27.628,19) (25.884,79) 

   
 

 
 Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament  
 

 
 

 Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni (46.619,35) (43.060,28) 

Fluxos d'efectiu de les activitats de finançament (46.619,36) (43.060,28) 

   Augment/disminució neta de l'efectiu o equivalents 466.303,54 106.028,13 

   Efectiu o equivalents al començament de l'exercici 439.146,44 333.118,31 

 
 

 Efectiu o equivalents al final d'exercici 905.449,98 439.146,44 

 
 

  

24. INVENTARI.  

L'inventari dels elements patrimonials integrants del balanç de la Fundació, 

distingint els diferents béns, drets, obligacions i altres partides que ho componen, 

s'adjunta com a annex I. 



 

 

25. BASES DE PRESENTACIÓ I D’INFORMACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PLA 

D’ACTUACIÓ.  

 La liquidació del pla d’actuació s’ha efectuat tenint en compte els ingressos i 

les despeses ordinaris de l’exercici, amb l’explicació de les desviacions produïdes i 

el grau de compliment del pla d’actuació.  

 La liquidació del pla d’actuació s’adjunta en l’annex II, comparant les xifres 

inicialment previstes amb les realitzades. 

 

26. QUADRE D’ACTIVITATS FUNDACIONALS I ALTRA INFORMACIÓ 

REQUERIDA SEGONS LA LLEI 49/2002 DE 23 DE DESEMBRE. 

 Segons el RD 1270/2003, de 10 d’octubre, capítol 1, article 3, es va elaborar 

un quadre de les activitats fundacionals de la Fundació amb la informació següent: 

a) Identificació de rendes exemptes i no exemptes de l’impost de 

societats, amb indicació del número i la lletra dels articles 6 i 7 de la 

llei 49/2002 que empara l’exempció així com dels ingressos i de les 

despeses de cadascuna d’elles, i amb els càlculs i els criteris 

adoptats per determinar la distribució de les despeses entre les 

distintes rendes obtingudes per l’entitat. 
 

b) Identificació dels ingressos, de les despeses i de les inversions 

corresponents a cada projecte o activitat realitzat per l’entitat  per al 

compliment dels seus fins estatutaris. Les despeses es classificaran 

en categories. 
 

c) Especificació i forma de càlcul de les rendes i dels ingressos, així 

com indicació de la destinació o aplicació d’aquests. 

 

 S’estableix com a mecanisme d’identificació el de programa, concebut com a 

conjunt de projectes amb fins comuns i desenvolupats pel mateix òrgan de 

proposta i execució, en termes estatutaris, patronats especials o sota la 

dependència del Consell Executiu. 

 El quadre d’activitats fundacionals forma part de l’annex III de la memòria. 

d) Retribucions dineràries o en espècie, satisfetes per l’entitat als seus 

patrons, representants o membres de l’òrgan de govern:  

 

 No s’ha satisfet cap retribució als patrons de la Fundació ni en concepte de 

reemborsament de despeses que puga ocasionar l’exercici de les seues funcions ni 

en concepte de remuneració pels serveis prestats a l’entitat distints de les funcions 

pròpies. 

 No obstant això, la Fundació té contractada una assegurança de 

responsabilitat civil per als administradors o directius. 

 



 

 

e) Percentatge de participació que puga posseir l’entitat en societats 

mercantils. 

 

La Fundació posseeix el 100 % de les participacions de la mercantil Gestió 

de Projectes Universitaris FGUV, SLU (esmentada en el punt 9.3). 

f) Retribucions  percebudes pels administradors que representen 

l’entitat en societats mercantils. 
 

Els administradors que representen l’entitat en la societat mercantil 

esmentada en el punt anterior no van rebre cap retribució. 

g) Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general 

subscrits per l’entitat en societats mercantils. 

 

La Fundació no ha signat cap conveni a 2016. 

h)  Convenis de col·laboració empresarial en activitats d’interès general 

l’entitat. 

 La Fundació no ha desenvolupat cap activitat prioritària de mecenatge. 

i) Indicació de la previsió estatutària relativa a la destinació del 

patrimoni de l’entitat en el cas de dissolució i en cas que la 

dissolució haja tingut lloc en l’exercici, de la destinació donada a 

l’esmenta’t patrimoni. 

 

 En  l’article 35.2 dels Estatus de la Fundació s’indica que: “En cas d’extinció, 

els béns i els drets que resulten de la liquidació s’integraran en el patrimoni de la 

Universitat de València-Estudi General, encara que aquesta no siga la fundadora de 

la institució extingida.” 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

ANNEX II  -  LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2016 – DESPESES  
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ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2016 – INGRESSOS 

 



 

 

ANNEX II  -  LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – DESPESES 

 



 

 

ANNEX II  -  LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – DESPESES 

 



 

 

ANNEX II  -  LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – DESPESES 

 



 

 

ANNEX II - LIQUIDACIÓ PLA ACTUACIÓ 2015 – INGRESSOS 

 



 

 

ANNEX III -  Exercici – 2016 

 



 

 

ANNEX III -  Exercici – 2015 

 



 

 

INFORME DE GESTIÓ 

FUNDACIÓ GENERAL UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

 

La Fundació General de la Universitat de València és una entitat sense 

finalitat lucrativa que té l’objectiu essencial de cooperar en el compliment de les 

finalitats de la Universitat de València, ajudar a la docència, la investigació, la 

difusió cultural i la formació humana. 

En l’exercici 2016, el resultat se situa en 12.000 euros, que corresponen a 

l’activitat global de la Fundació. 

 

En l’exercici 2016 s’han reconegut ingressos per un import de 4.509.786,38 

euros, que provenen principalment de l´encomana de gestió signada amb la 

Universitat de València però també de subvencions, donacions i convenis de 

col·laboració amb entitats privades i institucions per a la realització de les activitats 

programades. D’altra banda, també hi ha subvencions, donacions i llegats rebuts 

per un import de 7.581.569,73 euros, aplicables a programes pendents d’executar. 

 

L'entrada en vigor de la Llei 31/2014, de 3 de desembre que modifica la Llei 

15/2010, de 5 de juliol, que al seu torn va modificar la Llei 3/2004, de 29 de 

desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials, estableix l'obligació per a les societats mercantils de publicar 

en la memòria dels seus comptes anuals, en l'informe de gestió de forma expressa 

el seu període mitjà de pagament a proveïdors. En relació amb esta obligació 

d'informació, el període mitjà de pagament a proveïdors és de 22 dies.  

 

Els patrons de la Fundació no consideren que puguen existir riscos de tipus 

financer lligats principalment a l’evolució dels tipus de canvi o tipus d’interès que 

pogueren afectar de forma significativa als estats financers. D’altra banda, 

consideren que no hi ha un altre tipus de riscos lligats al negoci i a la pròpia 

activitat que no es trobaren apropiadament gestionats i que pogueren afectar 

significativament els seus estats financers. 
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