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Naturalesa i activitats principals de l’entitat 

La Universitat d’Andorra (d’ara endavant la Universitat) és una institució dotada de 

personalitat jurídica, a la que correspon la prestació del servei públic de l’educació 

superior en el seu àmbit d’actuació. La Universitat desenvolupa la seva tasca docent, 

estructurant-se en centres i àrees. 

La Universitat es va constituir per la Llei de desenvolupament dels principis bàsics de 

l’estructura i l’organització de la Universitat d’Andorra de data 28 de juny de 2002.  

La Universitat es regula fonamentalment per la llei 12/2008 de 12 de juny, d’ordenació 

de l’ensenyament superior i pels seus Estatuts que van ser aprovats pel Consell 

Universitari en data 7 de Juliol de 2003. 

D’acord amb la llei 12/2008, els òrgans de govern de la Universitat són el Consell 

Universitari, el rector, els directors de centre i el gerent. 

 

Segons s’estableix en l’article 7 dels seus Estatuts, són fins de la Universitat, els 

següents: 

- La formació científica i cultural dels alumnes, que els habilita per a l’exercici de 

les activitats professionals i la incorporació immediata al món laboral. 

- El desenvolupament de la creativitat, de l’anàlisi crítica i el desig de continuar 

aprenent per si mateixos. 

- La recerca científica en les seves diferents facetes. 

- La dinamització social mitjançant propostes de difusió cultural i de debat. 

- La col·laboració amb el sistema productiu, amb la possibilitat d’establir acords 

de cooperació, formació i recerca. 

- L’establiment de programes de cooperació i intercanvi amb centres universitaris 

de l’exterior. 

 

 

 

Per al desenvolupament de les anteriors funcions, la Universitat gaudeix de l’autonomia 

reconeguda en la Llei d’universitats i es regeix pels principis de llibertat de càtedra, de 

recerca i d’estudi, així com la d’expressió i d’associació. 

 

Durant l’any 2015 la Universitat d’Andorra ha realitzat exclusivament activitats per al 

compliment de la seva finalitat. 

 

La Universitat no ha estat sotmesa als controls de legalitat i financer segons els articles 

37, 39 i 42 de la LGFP, per part la Intervenció General.  
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Organització: 

L’estructura organitzativa bàsica de la Universitat i de l’organització comptable, es 

representa com segueix: 

 
 

Membres del Consell Universitari: 

 Rector: 

  Sr. Miquel Nicolau i Vila 

 

 Representants de l’Administració: 

  M.I. Sr. Éric Jover Comas 

  M.I. Sra. Maria Rosa Ferrer Obiols 

 

 Representants del professorat: 

  Sr. Univers Bertrana Díaz 

  Sra. Olga Travesset Rey  

 

 Representants de l’alumnat: 

  Sra. Adriana Farré Sanclimens 

  Sr. Miquel Villabí Cabré 

 

 Representant del sector empresarial: 

  Sr. Patrick Toussaint  

 

 Representant de les entitats privades col·laboradores:  

 Sr. Josep Peralba Duró 

 

 

Rector : 

 Sr. Miquel Nicolau i Vila 
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Direcció dels centres : 

 Direcció Escola d’Infermeria: Sra. Rosa Mari Mandicó Alcobé 

 Direcció Escola d’Informàtica i Gestió: Sr. Florenci Pla Altisent 

 Direcció Estudis Virtuals i Extensió Universitària: Sra. Montserrat Casalprim Ramonet. 

 

 

Gerent: 

 Sra. M. d’Urgell Sansa i Call (responsable de la gestió econòmicofinancera) 

 

 

Informació de caràcter financer 
 

1. Bases de presentació 

Aquests estats financers s’han preparat a partir dels registres auxiliars de comptabilitat, 

expressats en euros a 31 de desembre de 2015, de manera que mostren la imatge 

fidel del patrimoni, de la situació financera i del resultat de la Universitat d’Andorra. 

Els estats financers corresponents a l’exercici 2015, que han estat preparats per la 

Gerència de la Universitat, es trametran per a la seva informació al Consell 

Universitari i, posteriorment, seran remesos al M.I. Consell General, per a la seva 

aprovació definitiva.  

Els estats financers de l’exercici 2014 estan pendents d’ésser aprovats pel M.I. Consell 

General. 

Amb data 27 de gener de 1999 el Govern d’Andorra va aprovar un Pla de Comptabilitat 

Pública, que és aplicable a totes les entitats Públiques a partir de l’exercici 1999. Per 

tant, aquests estats financers han estat preparats seguint el contingut d’aquest pla. 

 

 

 

 

2. Principis comptables i Normes de Valoració aplicats 

Els principals principis comptables i normes de valoració aplicats són els següents: 

(a) Immobilitzat 

En aplicació del principi d’importància relativa i d’acord amb les normes de valoració, 

s’activen les inversions efectuades per import igual o superior a 150€. Els béns d’import 

inferior es consideren despesa de l’exercici. 

Inversions destinades a l’ús general 

Les inversions en béns del patrimoni artístic i cultural no es deprecien i 

romanen al balanç pel seu valor d’adquisició. 
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Immobilitzat immaterial: 

L’immobilitzat immaterial es valora pel seu cost d’adquisició original, del qual 

es dedueixen les amortitzacions acumulades corresponents. 

Les aplicacions informàtiques s’amortitzen sobre el valor de cost pel mètode 

lineal al llarg del període de tres anys en què està prevista la seva utilització.  

Les despeses de manteniment i reparacions que no milloren la seva utilització 

ni allarguen la seva vida útil es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el 

moment en què es produeixen. 

   
 

 

 

Immobilitzat material: 

L’immobilitzat material es valora pel seu cost d’adquisició original, del qual es 

dedueixen les amortitzacions acumulades corresponents.  

L’amortització dels elements de les immobilitzacions es realitza sobre el valor 

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

estimada. 

Les despeses de manteniment i reparacions que no milloren la seva utilització 

ni allarguen la seva vida útil es carreguen al compte de pèrdues i guanys en el 

moment en què es produeixen. 

   

 

Immobilitzat rebut en adscripció: 

Pel decret publicat al BOPA número 89 any 15 de 17-12-2003, la Universitat 

d’Andorra incorpora els béns adscrits per l’Escola Universitària d’Infermeria 

d’Andorra. Aquests béns, valorats pel seu valor comptable en el moment de 

l’adscripció, s’amortitzen anualment d’acord amb els criteris anteriorment 

esmentats.  

 

Construcció d’immobilitzat: 

Els elements d’immobilitzat construïts o creats per la Universitat d’Andorra 

per mitjà de recursos propis, es valoren al preu del cost de producció o al preu 

d’adquisició.  
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(b) Classificació dels deutes 

Els saldos a cobrar i a pagar es presenten en els balanços de situació adjunts 

classificats d’acord amb el següent criteri: 

- Llarg termini: deutes amb venciment superior a dotze mesos des de la 

data del balanç. 

- Curt termini: deutes amb venciment inferior o igual a dotze mesos des 

de la data del balanç 

 

(c) Subvencions de capital 

Les subvencions de capital no reintegrables es presenten al passiu del balanç 

de situació adjunt, per l’import originalment concedit, i es reconeixen en el 

compte de pèrdues i guanys de forma lineal i durant un període de temps 

equivalent al de la vida útil dels béns de l’immobilitzat finançats amb les 

esmentades subvencions. 

Per a les inversions en patrimoni artístic i cultural a les quals no es preveu 

depreciació, les subvencions de capital s’apliquen de forma lineal en un 

període de 10 anys. 

 

(d) Subvencions corrents 

Les subvencions corrents tenen com a destí finançar les despeses per 

operacions corrents. Aquests imports es reconeixen en el compte de pèrdues i 

guanys d’acord amb el seu meritament. 

 

(e) Reconeixement d’ingressos i despeses 

Els ingressos i despeses es reconeixen segons el principi de meritament. 

 

 

(f) Resultat de l’activitat privada autofinançada 

 

El resultat de l’activitat privada autofinançada correspon al resultat 

d’aquelles activitats que realitza la Universitat d’Andorra sota criteris 

d’autofinançament, és a dir, activitats no incloses en el pressupost de 

l’exercici i, per tant, no finançades per transferència corrent o de capital 

del Govern d’Andorra. 

 

Per al desenvolupament de cadascuna de les activitats s’estableix un cost 

mínim d’estructura i només es duu a terme l’activitat si els ingressos que 

s’obtenen són superiors al total de costos. 
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El resultat global d’aquesta activitat es calcula d’acord amb un sistema 

de costos basat en els ingressos i els costos directes atribuïbles a les 

activitats.  
 

 

 

 

3. Aplicació de resultats de l’exercici 

 

L’exercici 2015 es tanca amb els següents resultats financers i pressupostaris: 

a) Resultat pressupostari: el resultat pressupostari de l’exercici 2015 és de 142.417 €. 

Aquest resultat es distribueix de la següent manera: 

Resultat pressupostari  .............................................................  + 142.417 € 

Compromisos de despesa (reconduïts)  .....................................  - 135.869 € 

Excedent pressupostari  ................................................................  + 6.549 € 

L’excedent pressupostari correspon al resultat de l’activitat pública finançada per 

Govern i al resultat de l’activitat privada autofinançada: 

Resultat de l’activitat pública finançada per Govern  ..................  -12.076 € 

Resultat de l’activitat privada autofinançada  ............................  + 18.625 € 

Resultat total (excedent pressupostari) ......................................... + 6.549 € 

 

b) Resultat financer: el resultat financer de l’exercici 2015 és de 252.826€. Aquest 

resultat prové de les operacions pressupostàries i de les operacions financeres: 

El resultat financer correspon al resultat de l’activitat pública finançada per Govern 

(romanents de tresoreria) i al resultat de l’activitat privada: 

 Resultat financer de l’activitat pública  ....................................  + 234.201 € 

 Resultat financer de l’activitat privada autofinançada  ..............  + 18.625 € 

 Resultat financer total  .............................................................. + 252.826 € 

 

c) Proposta d’aplicació de resultats: 

El resultat pressupostari de 6.549 € s’aplicarà, un cop aprovats els estats financers, 

a: 

Romanent de tresoreria afectat  ....................................................  - 12.076 € 

Patrimoni  ....................................................................................  + 18.625 € 
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Conciliació entre el resultat de l’exercici i el resultat procedent de les operacions 

Exercici 2015 i 2014 (expressat en euros) 
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Romanent de tresoreria 

Exercici 2015 

(expressat en euros) 
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(*) El romanent de tresoreria afectat correspon al finançament addicional obtingut per la 

Universitat d’Andorra l’any 2015, que no s’ha compromès durant l’exercici, i que no s’ha 

destinat a cobrir excedents negatius d’exercicis anteriors. 

 

 
 

 

L’excedent pressupostari de l’any 2015 es calcula com l’excés de la transferència corrent no 

compromesa, és a dir, el pressupost liquidat menys els crèdits compromesos i reconduïts a 

l’exercici següent considerant els crèdits compromesos de l’exercici anterior i que no s’hagin 

executat.  

 

L’excedent pressupostari engloba el resultat pressupostari procedent de les activitats públiques 

pressupostades i el resultat pressupostari de les activitats privades.  
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Les activitats privades autofinançades dutes a terme durant l’exercici 2015 han estat: 

- Col·laboració British Council 

- Curs d’actualització en administració pública 

- Curs d’actualització en alimentació a partir de la menopausa 

- Curs d’actualització en cooperació internacional i voluntariat 

- Curs d’actualització en dret urbanístic 

- Curs d’actualització en el tracte de la persona amb deteriorament cognitiu 

- Curs d’actualtizació en la nova regulació del dret de successions al Principat 

d’Andorra 

- Curs d’actualització en llengua i cultura portugueses 

- Curs d’actualització en planificació fiscal internacional 

- Màster MIRO 

- Postgrau en atenció a la persona gran 

- Postgrau en direcció bancària 

- Postgrau en dret andorrà 

- Postgrau en fiscalitat 

- Postgrau en mediació 

- Postgrau en perfeccionament directiu 

- Postgrau en Retail Management 

- Seminari monogràfic d’espatlla 

- Taller de codificació amb el CIM-10- ES/PCS 
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Gestió comptable de la tresoreria 

Exercici 2015 

(expressat en euros) 
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Informació complementària – Notes als comptes anuals 
 

 

 

 

Nota 1 – Immobilitzat en béns de patrimoni artístic o cultural 

Un resum de l’immobilitzat en béns de patrimoni artístic o cultural a 31 de desembre de 

2015, així com el seu moviment durant l’exercici és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 2 – Immobilitzat immaterial 

Un resum de l’immobilitzat immaterial a 31 de desembre de 2015, així com el seu 

moviment durant l’exercici és el següent:  

 

A 31 de desembre de 2015 l’import de l’immobilitzat immaterial en ús totalment 

amortitzat és de 46.636 euros. 
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Nota 3 – Immobilitzat material 

Un resum de l’immobilitzat material a 31 de desembre de 2015, així com el seu 

moviment durant l’exercici és el següent 

 

 

A 31 de desembre de 2015 l’import de l’immobilitzat material en ús, totalment 

amortitzat és de  564.794 euros. 

A 31 de desembre de 2015, el valor comptable de l’immobilitzat material procedent de 

l’adscripció de béns de l’escola Universitària d’infermeria d’Andorra és de 0€. El valor 

de l’immobilitzat en ús, totalment amortitzat, és de 10.381€ 

 

 

 

Nota 4 – Inversions financeres permanents 

 Correspon a fiances que ha dipositat la Universitat d’Andorra i que continuen vigents a 31 

de desembre de 2015. El seu moviment durant l’exercici 2015 ha estat el següent: 

 

 

 

Nota 5 – Existències 

Correspon a l’estoc de llibres editats per la Universitat d’Andorra, valorats a preu de 

cost a 31 de desembre del 2015. 
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El detall del saldo a 31 de desembre de 2015 en comparació amb el saldo a 31 de 

desembre de 2014 és com segueix: 

 
 

Correspon al valor dels llibres editats per la Universitat i que es destinen a la venda, 

valorats al cost de producció. Els llibres o material editat per a distribució gratuïta o per 

a obsequis es comptabilitza com a despesa de l’exercici. 

 

 

 

Nota 6 – Deutors 

Un detall del saldo de deutors a 31 de desembre de 2015 en comparació amb el saldo a 

31 de desembre de 2014 és com segueix: 

 
 

 

 

 

Nota 7 – Tresoreria 

Un detall del saldo de tresoreria a 31 de desembre de 2015 en comparació amb el saldo 

a 31 de desembre de 2014 és com segueix: 
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El capítol de “Bancs” correspon a saldos en comptes corrents que la Universitat manté 

amb Crèdit Andorrà, Andbank,  Mora Banc, Banca Privada d’Andorra (BPA) i Banc 

Sabadell d’Andorra, i que serveix per finançar l’activitat ordinària. 

 

 

 

 

 

 

Nota 8 – Ajustaments per periodificació d’actiu 

El saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2015, correspon 

principalment a despeses pagades per anticipat en concepte de drets de matrícules 

d’alumnes i els imports de les assegurances i subscripcions encara no meritats.  

 
 

 

 

 

Nota 9 – Fons Propis 

Els fons propis de la Universitat d’Andorra a 31 de desembre de 2015 es composen de: 

- adscripció dels béns, drets i obligacions de l’Escola Universitària d’Infermeria 

d’Andorra (decret BOPA número 89 any 15 del 17/12/2003). 

- romanents aplicats a resultats  

 

 

El detall dels fons propis de la Universitat al 31 de desembre de 2015 i 2014, així com 

del seu moviment durant l’exercici 2015, es mostra a continuació: 
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La Universitat d’Andorra és membre fundacional de l’entitat Observatori de la 

Sostenibilitat d’Andorra (NRT – U800301-M), creada l’any 2007. La Universitat aporta 

un 15% al seu pressupost anual, destinat a resultats. 

La Universitat d’Andorra és membres fundacional de la Fundació Privada del Sector 

Públic Actuatech, creada l’any 2015. La Universitat no fa aportacions al seu pressupost 

anual. 

 

 

 

Nota 10 – Ingressos a distribuir en diversos exercicis 

Els ingressos a distribuir en diversos exercicis comptabilitzen les subvencions de 

capital rebudes i pendents d’aplicar a resultats. Un detall de les subvencions de capital a 

31 de desembre de 2015, així com el seu moviment des de la data de constitució de la 

Universitat és com segueix:  

Les subvencions rebudes (no retornables) han estat destinades en la seva totalitat a 

l’adquisició de béns d’immobilitzat.  

 

 
 

 

 

Nota 11 – Provisions per a riscos i despeses 

Un detall del saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2015 i en 

comparació al saldo a 31 de desembre de 2014 és com segueix: 
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Provisió per a responsabilitats 

Inclou la valoració del risc d’indemnització al proveïdor d’assegurances per l’anul.lació 

del contracte anual amb efectes 1 de gener del 2014. 

 

 

 

 

Nota 12 – Fiances i dipòsits rebuts a llarg termini 

Un detall del saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2015 i en 

comparació al saldo a 31 de desembre de 2014 és com segueix: 

 

 
 

 

 

 

Nota 13 – Creditors 

Un detall del saldo d’aquest epígraf del balanç a 31 de desembre de 2015 i en 

comparació al saldo a 31 de desembre de 2014 és com segueix: 

 

El saldo del capítol “altres creditors” correspon a saldos de proveïdors per la compra i 

recepció de materials i serveis. 

 

 

Nota 14 – Ajustaments per periodificacions de passiu 

El saldo d’aquest epígraf de balanç a 31 de desembre de 2015, correspon principalment 

a matrícules cobrades per anticipat per la Universitat, que es meriten al llarg de la 

durada del cursos acadèmics.  

Un detall d’aquest capítol al 31 de desembre de 2015 és com segueix: 
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Nota 15 – Provisions per a riscos i despeses a curt termini 

 

Un detall de provisions a curt termini a 31 de desembre de 2015 en comparació amb el 
saldo a 31 de desembre de 2014, és el següent: 

 

 
 

Les provisions corresponen a fiances dipositades per proveïdors i creditors de la 

Universitat en el marc de contractes a curt termini. 

 

 

 
Nota 16 – Despeses de personal 

Un detall de les despeses de personal a 31 de desembre de 2015 en comparació amb el 

saldo a 31 de desembre de 2014, és el següent: 

 

 
 

 

Una relació del nombre de treballadors fixos de la Universitat a 31 de desembre de 2015 

distribuïts per categories professionals, en comparació a 31 de desembre del 2014 és el 

següent: 
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El personal eventual a 31 de desembre de 2015 és de 9 treballadors. 

Els òrgans de govern de la Universitat d’Andorra són el Consell Universitari, el rector, 

els directors de centre i el gerent. Les retribucions percebudes durant l’any 2015 són: 

 

 

 

 

 
Nota 17 – Altres despeses de gestió 

Un detall de les altres despeses de gestió a 31 de desembre de 2015 en comparació al 

detall a 31 de desembre de 2014, és com segueix: 
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Nota 18 – Transferències corrents 

El capítol de transferències corrents correspon als imports satisfets a universitats 

espanyoles o a centres d’investigació i desenvolupament, en base a convenis de 

col·laboració, així com els ajuts a la mobilitat dels estudiants de: 

- diplomatura/bàtxelor en infermeria (curs 2014-2015) 

- especialitat en infermeria obstetricoginecològica (curs 2015-2016) 

- bàtxelor en ciències de l’educació (curs 2014-2015) 

 

 
 

La Universitat d’Andorra no ha realitzat activitats de mecenatge durant l’exercici 2015. 

 

 

 

 

 
Nota 19 – Vendes i prestació de serveis 

 

El capítol de “vendes i prestacions de serveis” correspon als imports ingressats per les 

matrícules originades per la Universitat. 

 
 

L’edicte del 7-7-2010 pel qual es publiquen els imports de les matrícules de les 

formacions reglades impartides a la Universitat d’Andorra pel curs escolar 2010-2011 

(BOPA 39 any 22 del 14-7-2010) estableix una reducció del 20% dels preus de 

matrícula respecte als del curs passat. Aquesta reducció de preu es manté per al curs 

2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016 (edicte del 6-5-2015 pel 

qual es publiquen els imports de les matrícules de les formacions reglades impartides a 

la Universitat d’Andorra per al curs escolar 2015-2016). 
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Nota 20 – Altres ingressos en gestió ordinària 

El capítol d’altres ingressos correspon als imports satisfets per diferents conceptes com 

poden ser: Universitat Oberta de Catalunya (UOC), certificats, drets d’examen, 

convalidacions  i ingressos financers. 

 
 

Nota 21 – Transferències i subvencions 

Un detall d’aquest epígraf del compte de pèrdues i guanys a 31 de desembre de 2015 en 

comparació al detall a 31 de desembre del 2014, és com segueix: 

 

L’epígraf de transferències corrents correspon a les subvencions atorgades pel M.I. 

Govern d’Andorra pel finançament de les despeses corrents de funcionament de la 

Universitat. 

L’epígraf de subvencions altres entitats correspon als imports rebuts per part de 

diferents entitats andorranes que tenen signat un conveni de col·laboració amb la 

Universitat d’Andorra. Per a l’any 2015, els convenis de col·laboració que han generat 

ingressos són: 
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L’epígraf de transferències de capital correspon als imports rebuts per part del M.I. 

Govern d’Andorra per al finançament de les despeses d’inversió de la Universitat. 

 

 

Nota 22 – Beneficis i ingressos extraordinaris 

Aquest epígraf es composa principalment del traspàs a resultats de la part de la 

subvenció de capital que correspon a l’amortització dels béns procedents de 

transferències de capital per un import de 69.665 € euros l’any 2015. 

 

 

Nota 23 – Procedència de les rendes 

 

Durant l’any 2015 la Universitat d’Andorra ha realitzat exclusivament activitats per al 

compliment de la seva finalitat específica, essent rendes exemptes a efectes de l’impost 

sobre societats (art. 8.3 de la llei 95/2010, del 29 de desembre). 

 

La Universitat d’Andorra executa el seu pressupost d’acord amb la classificació 

econòmica, administrativa i funcional (art. 18.2 llei general de les finances públiques). 

Funcionalment, el pressupost s’estructura en un únic projecte.  
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Nota 24 – Aplicació de l’Impost General Indirecte (IGI) 

 

Durant l’exercici 2015 la Universitat d’Andorra ha aplicat de la llei 11/2012 del 21 de 

juny, de l’impost general indirecte, com a subjecte passiu de l’impost.  

En la comptabilitat pressupostària s’ha considerat la despesa i l’ingrés per l’import brut 

(sense impostos). El resum de l’exercici 2015 és: 

 

 
 

15 de març del 2016 

 

 

 

M. d’Urgell Sansa i Call 

Gerent 
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Situació pressupostària exercici 2015 

(expressat en euros) 
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Comparatiu execució pressupostària 2015 i 2014 

(expressat en euros) 
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Comptes de despeses i ingressos de l’exercici pressupostari 

Exercici 2015 (expressat en euros) 
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Comptes de patrimoni i endeutament 

Exercici 2015 (expressat en euros) 
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Estat de conciliació entre el resultat pressupostari i el resultat economicopatrimonial 

Exercici 2015 (expressat en euros) 

 

 
 

 

 


