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1. MISSIÓ DE LA 
FUNDACIÓ

La Fundació té per objecte promoure i impartir formació 

en general i, en particular, formació de nivell universitari, 

de postgrau, màsters, MBAs en l’àmbit de la gestió 

i l´administració d’empreses i aquelles disciplines 

relacionades amb el funcionament de les organitzacions 

en el seu sentit més ampli. Quan aquesta formació tingui 

caràcter reglat haurà de complir amb la legislació en 

matèria d’ensenyament universitari.  

La promoció, disseny, organització, venda i impartició de 

programes d’estudi i cursos sobre aquestes temàtiques, 

així com seminaris, jornades, taules rodones, congressos, 

simposis; el foment i la pràctica de la investigació en 

l’àmbit de la gestió i l’administració d’empreses i en totes 

aquelles disciplines relacionades amb el funcionament 

de les organitzacions; la publicació de llibres, revistes, 

catàlegs, resums; la producció de mitjans audiovisuals, 

programes virtuals o qualsevol altra forma de difusió de 

les tècniques de direcció i administració d’empreses. La 

creació i gestió d’institucions educatives i d’instal·lacions 

i centres de formació residencial amb les infraestructures 

corresponents, tant d´allotjament, lleure, esports, etc., així 

com la gestió hotelera de les seves instal·lacions.

Àmbit geogràfic d’actuació

La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament 

a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del 

territori de l’estat espanyol, així com a escala internacional.

MISSIÓ
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LÍNIES I ÀMBITS D’ACTUACIÓ PRINCIPALS

Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació 

desenvolupa les activitats que el Patronat considera 

necessàries directament i/o en col·laboració amb altres 

entitats, institucions o persones, d’acord amb el que 

estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a 

fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació 

desenvolupa activitats d’ensenyament i d’investigació 

en l’àmbit dels fins fundacionals.

Les activitats relacionades amb els fins fundacionals 

s’han de dur a terme segons les normes que les regulen 

específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels 

permisos o llicències pertinents.

Les principals línies d’actuació són les següents:

  Formació integral

Com a institució acadèmica, el nostre deure és generar 

coneixements rellevants per a la millora de les 

organitzacions i de la societat en general a través del 

debat i la sensibilització. Els principis de responsabilitat 

social i de defensa de la sostenibilitat global s’apliquen 

als nostres programes de formació: MBAs & Màsters Full 

Time, Programes online, Executive Education, i formació a 

mida per a empreses, juntament amb l’objectiu d’obtenir 

la màxima eficiència empresarial.

  Investigació acadèmica aplicada

Una investigació específica, aplicada i rellevant sobre 

sostenibilitat, a diferents àmbits i des de perspectives 

distintes és una aportació necessària per ajudar els 

directius i directives a complir amb l’agenda dels 

objectius de desenvolupament sostenible proposat per 

l’Organització de les Nacions Unides.

Els nostres centres d’investigació reflecteixen el repte 

institucional de promocionar els temes de major interès 

per a les empreses clients. Actualment, són els següents: 

Global Innovation Management Centre (GIMCE) i Sustainable 

Leadership Centre. 

ACTIVITATS I PROJECTES
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Formació de postgrau

Oferim programes formatius especialitzats en l’àmbit de 

la gestió empresarial per a diferents perfils professionals:

   MBA’s, Masters Full time, Executive Education, Postgraus, 

Programes online, Eadax,  Summer Programmes.

EADA Corporate

L´àrea Corporate estableix vincles directes amb les em-

preses a partir de la comprensió de les seves necessitats i 

els aporta solucions en el desenvolupament i la formació 

(especialitzada i/o personalitzada), investigació aplicada 

a l’empresa o en selecció i talent com a soci estratègic de 

les nostres empreses partners.

EADA Alumni

Es va crear amb voluntat de servei a la comunitat d’antics 

alumnes i viu en continu creixement. Alumni organitza 

esdeveniments com presentacions corporatives als par-

ticipants, sessions amb experts, sessions formatives i 

trobades per enfortir els vincles entre la comunitat alumni. 

A través dels seus Clubs, es promou el desenvolupament 

professional, l’intercanvi d’idees i la construcció de xarxes 

de negocis potents. 

EADA Careers - 
Orientació Professional  

Des del Servei de Carreres Professionals es proporciona 

suport als participants actuals i antics en el desenvolu-

pament de la seva carrera mitjançant tallers d’orientació 

professional, sessions individuals d’assessorament i accés 

a ofertes laborals. 

Investigació  

El compromís amb el món corporatiu constitueix un estímul 

per als nostres centres d’investigació que assumeixen el 

repte institucional de treballar en temes de més interès 

per al món empresarial. 

Alguns exemples dels articles de més impacte, publicats 

durant el curs 2020/2021 en revistes internacionals són:

  CLARKE N., Higgs M.: Political Skill and Role Overload as 

Antecedents of Innovative Work Behavior in the Public 

Sector. Public Personnel Management.

  DIAZ, J.; Halkias, D. : Reskilling and Upskilling 4IR Leaders 

in Business Schools through an Innovative Executive 

Education Ecosystem: An Integrative Literature Review. 

Available at SSRN 3897059.

  DIFRANCESCO R.M., Huchzermeier A.: Multichannel retail 

competition with product returns: Effects of restocking fee 

legislation. Electronic Commerce Research and Applications.

  Gerke, A., LUZZINI, D., & Mena, C.: Innovation configurations 

in sport clusters: The role of interorganizational 

citizenship and social capital. Journal of Business 

Research, 133, 409-419.

  Acero Lopez, B., LUZZINI, D., Jesus Saenz, M.: Introducing 

synchromodality: one missing link between transportation 

and supply chain management. Journal of Supply Chain 

Management.

  Gualandris, J., Longoni, A., LUZZINI, D., & Pagell, M. : 

The association between supply chain structure and 

transparency: A large-scale empirical study. Journal of 

Operations Management.

  Brem A., Nylund P., VIARDOT E. : The impact of the 

2008 financial crisis on innovation: A dominant design 

perspective. Journal of Business Research.

  Nylund P.A., Arimany-Serrat N., Ferras-Hernandez X., 

VIARDOT E., Boateng H., Brem A.: Internal and external 

financing of innovation: Sectoral differences in a 

longitudinal study of European firms. European Journal 

of Innovation Management.

   Iglesias O., Markovic S., Bagherzadeh M., SINGH J.J.: 

Co-creation: A Key Link Between Corporate Social 

Responsibility, Customer Trust, and Customer Loyalty. 

Journal of Business Ethics

ACTIVITATS PRINCIPALS DESENVOLUPADES
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Fundraising

En resposta a la crisi derivada de la COVID-19, el Patronat 

de la Fundació EADA va decidir ampliar el seu programa 

de beques destinades a impulsar el talent, crear més 

oportunitats de formació i facilitar l’accés a l’ocupació a 

les persones més afectades per la crisi.

  Beques per l’Ocupabilitat, destinades a professionals 

amb experiència de més de 45 anys que estan sent 

afectats per la recessió actual provocada per la pandèmia, 

que ha causat un gran impacte en el mercat laboral, des-

truint més d’un milió de llocs de treball a Espanya. Sense 

treball i en situació de crisi els ajudem amb recursos i 

eines que els permetin potenciar la seva ocupabilitat. 

i multiplicar, així, les seves possibilitats d’èxit en els 

processos de selecció i entrevistes de treball.

  Beques COVID-19, dirigides als col·lectius professionals 

d’Espanya més afectats per la COVID-19 amb l’objectiu 

que cap estudiant hagi de quedar-se a les portes o 

abandonar els seus estudis a causa de la pandèmia. El 

programa Beques COVID-19 per l’impacte social és un 

paquet de 10 beques i ajudes dirigides als col·lectius 

professionals d’Espanya més afectats per la COVID-19. 

La iniciativa sorgeix de la voluntat d’ajudar els profes-

sionals més perjudicats per aquesta situació a actualit-

zar-se, reinventar-se i millorar tant les seves habilitats i 

coneixements com la seva ocupabilitat.

  Beques Dr. Martin Rahe per a dones que canvien el món, les 

quals han donat suport a joves emprenedores excepcionals 

sense els recursos suficients a l’Àfrica i a Amèrica Llatina, 

contribuint a finançar les seves beques 100% perquè 

puguin cursar un màster a la nostra escola. L’objectiu és 

impulsar el talent de dones excepcionals en diferents parts 

del món amb formació d’alt nivell per a potenciar el seu 

esperit emprenedor i generar innovació social.

  Beques a dones en Ciència i Tecnologia, destinades a 

impulsar el seu talent en el món de la ciència i la tecno-

logia amb l’objectiu que esdevinguin líders en les seves 

organitzacions. Tenim el repte de formar amb una visió 

de negoci i habilitats directives a dones procedents dels 

camps de la ciència i la tecnologia (STEM, pel seu acrònim 

en anglès que es refereix a les disciplines de ciències, 

tecnologia, enginyeria i matemàtiques) per aconseguir 

llocs de lideratge en les seves organitzacions. 

  Projectes i Càtedres de Recerca. Promovem col·labora-

cions amb empreses i institucions a través de projectes 

i càtedres que inclouen activitats específiques en la 

generació, transferència i divulgació de coneixement: 

una empresa pot crear un projecte o càtedra amb EADA 

en un àmbit del seu interès amb l’objectiu que puguin 

entrar en contacte amb professorat a l’avantguarda en re-

cerca i innovació empresarial. EADA genera coneixement 

rellevant a través dels projectes de recerca liderats per 

acadèmics experts en totes les disciplines empresarials. 

  Beques Re-Start: un conjunt de 45 beques i ajudes 

dirigides a nous col·lectius professionals afectats per 

la COVID-19. Per a cada un d’ells, es van oferir dues 

beques del 50% i tres el 25%.
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PERSONES USUÀRIES 
I COL·LECTIUS 
BENEFICIARIS

PERFILS DE LES PERSONES I/O 
COL·LECTIUS BENEFICIARIS

Són beneficiaris de la Fundació tot tipus de persones físiques 

o jurídiques ja siguin de naturalesa pública, privada o mixta, 

sempre que persegueixin finalitats de caràcter general.

L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, 

d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació 

entre les persones que reuneixin les circumstàncies següents: 

formar part del sector de la població atès per la Fundació, 

demanar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir 

i que complir els requisits específics que, complementàri-

ament, pugui acordar el Patronat. 

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB 
PERSONES USUÀRIES / COL·LECTIUS 
BENEFICIARIS

La pluralitat de canals caracteritza la nostra comunicació::

  Canals offline: sessions informatives, entrevistes 

personals, tòtems i mitjans de comunicació.

  Canals on line: pàgina web, xarxes socials i apps (Facebook, 

Linkedin, Twitter, Instagram, Whatsapp) i correu electrònic.

ACTIVITAT ECONÒMICA

ACTIVITAT ECONÒMICA, PRODUCTES  
I SERVEIS

L’informe d’auditoria i comptes anuals són accessibles a 

través del nostre portal de transparència.

EFECTIVITAT
Dins del nostre Sistema de Gestió Interna de la Qualitat 

(SGIQ), s’estableixen els processos i els procediments per 

afavorir la millora contínua dels títols i dels instruments 

que assegurin i garanteixin la qualitat dels processos 

d’ensenyament i aprenentatge.

El SGIQ es va dissenyar seguint les directrius establertes 

per l’agència de qualitat AQU dins el marc del programa 

AUDIT, alineat amb els estàndards i directrius per garantir 

la qualitat en l’espai europeu d’educació superior i com 

un sistema d’abast institucional i comú a tota la institu-

ció, amb la voluntat de garantir una manera de procedir 

homogènia en tots els centres.

En aquest sentit, EADA ha dissenyat i planificat un sistema 

de recollida de la percepció dels diferents grups d’interès 

que, alhora, analitza i difon els resultats, facilitant així la 

presa de decisions i garantint la rendició de comptes. Els 

procediments associats a aquest procés són:

  Gestió de sol·licituds, queixes i suggeriments

  Gestió de les estadístiques

  Gestió de les enquestes de satisfacció
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2. PERSONES

PERSONES DE L’ORGANITZACIÓ

Equip directiu  
(a 31 de juliol) 2020/2021 2019/2020 Variació  

2019/20-2020/21

Dones 4 3 0,34

Homes 5 6 -0,17

Total 9 9 0

Personal en plantilla  
(a 31 de juliol) 2020/2021 2019/2020 Variació  

2019/20-2020/21

Dones 63 62 -0,02

Homes 81 81 0

Total 144 143 –0,024

PERFIL DE L’ORGANITZACIÓ

PE1.B1
Nombre de dones a l’equip directiu / Nombre d’homes a l’equip directiu

PE1.B2

PE1.N1
Nombre de dones en plantilla / Nombre d’homes en plantilla

PE1.N2
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IGUALTAT D’OPORTUNITATS I DIVERSITAT

Respecte i igualtat

Encetem el III Pla d’Igualtat amb la voluntat d’ampliar el radi d’anàlisi i acció amb la 

incorporació de l’aportació sindical. Hem acordat constituir la Comissió Negociadora 

amb Comissions Obreres (CCOO), amb qui treballarem conjuntament en la seva 

elaboració.

D’altra banda, a més de la promoció als programes formatius dels principis PRME 

(Principles for Responsible Management Education), proposats per Nacions Unides 

amb la finalitat de fomentar una educació responsable, també estem adscrits al 

Pacto Mundial Red España per a la difusió dels seus principis ètics.

Per últim, volem que el nostre compromís amb el centre especial de treball Apunts 

(Fundació Joia), ubicat a les nostres instal·lacions tingui continuïtat en el temps. Per 

això, hem treballat per a la seva adaptació a les noves demandes i manteniment dels 

llocs de treball amb funcions renovades adaptades a la digitalització dels serveis.
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Equip directiu (a 31 de juliol) 2020/2021 2019/2020

Dones 44% 33%

Homes 56% 67%

Personal en plantilla (a 31 de juliol) 2020/2021 2019/2020

Dones 44% 43%

Homes 56% 57%

PE2.B2 Composició de l’equip directiu, segons sexe (%)

PE2.N1 Composició de la plantilla, segons sexe (%)

PE2.A1 Plantilla segons sexe i grup professional

Personal en plantilla  
(a 31 de juliol) (%) 2020/2021 2019/2020 Variació  

2019/20-2020/21

Tècnics 47 44 0,07

Dones 18 15 0,2

Homes 29 29 0

Administratius 39 42 -0,07

Dones 21 24 -0,125

Homes 18 18 0

Responsables 28 27 0,037

Dones 13 12 0,084

Homes 15 15 0

Comité Direcció 9 9 0

Dones 3 3 0

Homes 6 6 0

Professorat 21 21 0

Dones 8 8 0

Homes 13 13 0

Total 144 147
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CONDICIONS LABORALS I CONCILIACIÓ

MESURES DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PRIVADA

 

Flexibilitat laboral

Sempre que el lloc de treball ho permeti, i prèvia negociació 

amb el seu responsable, s’ofereix flexibilitat en l’horari 

d’entrada i de sortida.

En els períodes de Setmana Santa, Nadal i els mesos de 

juliol i agost, si l’activitat del departament ho permet, és 

possible realitzar un  horari de jornada continuada.

Com a mesura d’eficiència, no es realitzaran reunions a 

partir de les 18.30 hores, excepte si tenen relació amb 

clients o participants.

Treball a distància

Sota el paraigües del projecte Immersive Working, s’ha 

posat en marxa la política de treball a distància -de caràcter 

voluntari- que facilita la possibilitat de teletreballar entre 

dos i quatre dies a la setmana, en funció del col.lectiu, i 

previ informe positiu de les condicions del lloc de treball 

per part del responsable de prevenció.

Mesures de conciliació:

  Maternitat/Paternitat

 •  Facilitat per conciliar vida familiar i professional 

mitjançant pactes individuals on s’estudia cada cas 

concret.

 •  Acumulació de la lactància i vacances després de la 

maternitat.

 •  Ampliació del permís de lactància a 16 dies 

laborables.

 •  Pagament de la mútua mèdica privada i assegurança 

de vida durant el període de baixa maternal.

  Menors a càrrec

 •  Flexibilitat de vacances en el cas de menors a càrrec 

o dependents.

 •  Reducció de jornada per cura d’un menor.

 •  Reducció de jornada per menors amb malalties 

greus.

 •  Adaptació de l’horari en cas de menors a càrrec.

 •  Flexibilitat horària per a assistir a festivals, colònies 

d’estiu, etc.

 •  Permís de les hores necessàries per a acompanyar 

al menor de 12 anys en el seu primer dia d’inici de 

guarderia i/o col·legi. 

  Majors dependents

 •  Excedència per majors dependents.

 •  Adaptació d’horari en cas de majors dependents.

 •  Flexibilitat de les vacances en el cas de majors 

dependents.

   Mesures de suport i desenvolupament professional 

Potenciem la formació continuada de la plantilla, per 

la qual cosa en matèria de formació s’ofereixen  els 

següents beneficis:

 •  Subvenció i descomptes en els programes oberts 

per al col·laborador i familiars directes.

 •  Formació dins de la jornada laboral, en la mesura 

que sigui possible.

 •  Formació per a l’ocupabilitat.

  El departament de Carreres Professionals ofereix el 

servei d’assessoria en la cerca activa d’ocupació als 

familiars directes dels col·laboradors.

  Els serveis i avantatges de l’àrea d’Alumni que 

s’ofereixen als participants també són accessibles per 

al personal.

  Altres:

 •  Disposem d’un espai habilitat com a menjador i 

equipat amb tot el necessari per al seu ús. 

Enquesta “Treballar a EADA”

La nova legislació sobre el treball a distància ens ha conduit 

a la redefinició d’un model laboral en línia amb les accions 

de conciliació ja establertes i a pulsar l’opinió a través 

d’una enquesta adreçada a tot el personal per conèixer, 

des de la preferència quant al format de treball (distància/

presencialitat), els atributs culturals, la configuració dels 

espais, la comunicació interna i el treball en equip, fins a 

la seva afectació física i emocional.

Els resultats obtinguts seran la guia per a elaborar un 

projecte que doni resposta a les inquietuds reflectides.
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Taxa de rotació del personal, segons sexe (%) 2020/2021 2019/2020

Dones 7% 13%

Homes 4% 6%

Plantilla total 6% 9%

PE3.N3 Taxa de rotació, segons sexe 

Personal acollit a mesures de conciliació, 
segons sexe (%) 2020/2021 2019/2020

Dones 2% 5%

Homes 0% 0%

Plantilla total 1% 2%

PE3.A1 Personal acollit a mesures de conciliació, segons sexe (%)

PE3.N1 Personal amb contracte indefinit, segons sexe (%) /  
Personal amb contracte temporal, segons sexe (%)PE3.N2

Personal en plantilla segons tipus de 
contractació, segons sexe (a 31 de juliol) (%) 2020/2021 2019/2020

Dones en plantilla amb contracte indefinit 63 58

Homes en plantilla amb contracte indefinit 78 72

Personal en plantilla amb contracte indefinit 141 130

Dones en plantilla amb contracte temporal 0 4

Homes en plantilla amb contracte temporal 3 9

Personal en plantilla amb contracte temporal 3 13
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Ràtio salari més alt / salari més baix 2020/2021 2019/2020

Ràtio (*) 480% 555%

(*) Aquesta ràtio significa 1/5’55: és resultat de la comparativa  del sou més elevat i l´inferior.

Ràtio salari mitjà homes / salari mitjà dones, 
per grup professional 2020/2021 2019/2020

Tècnic 125% 98%

Administratiu 94% 95%

Responsable 114% 114%

Comité Direccó 100% 117%

Professorat 99% 99%

IGUALTAT RETRIBUTIVA

PE4.N1 Ràtio salari més alt / salari més baix

PE4.N2 Ràtio salari mitjà homes / salari mitjà dones, per categoria 
professional
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DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL

A l’inici del curs acadèmic, juntament amb el comité de 

direcció, es concreten les necessitats formatives clau que 

poden ser derivades als programes propis que imparteix 

la nostra institució. També busquem recursos externs que 

donin resposta a l’actualització en temes tècnics de les 

diferents àrees. 

És el nostre objectiu estimular la participació de tota la 

plantilla en els diferents programes oberts interns, motiu 

pel qual mantenim la beca del 75%, política que també 

beneficia a familiars i amics en altres condicions especials.

Durant aquest curs acadèmic, s’han dut a terme un total 

de 32 programes de formació (interna i externa) tant de 

caràcter grupal com a nivell individual. 

Destaquem la formació dins de l’àrea comercial i màrqueting 

tant de Barcelona com de Collbató per actualitzar en els 

coneixements i aprofundir en aquest àmbit, així com els 

programes cursats des dels departaments de persones i 

cultura per créixer en aspectes tècnics i de gestió.

Les novetats en la gestió de la Fundae i l’elaboració del 

pla d’igualtat ha propiciat la impartició de continguts 

especialitzats als col·lectius gestors.

En consonància amb la sostenibilitat com a eix d’EADA, la 

nostra direcció corporativa ha cursat el programa d’Alta 

Direcció en Sostenibilitat, juntament amb alguns membres 

del Patronat d’EADA.

A través d´un dels nostres socis, que gestionen formació 

subvencionada, ens hem centrat a augmentar el nivell 

d’anglès en els nivells més bàsics.

La formació en format de curta durada adreçada a tot 

el personal s’ha centrat en temes que amb motiu de la 

pandèmia i l’augment del treball a distància necessitaven 

noves respostes: l’ergonomia a casa i les reunions online 

eficaces han estat els temes tractats de forma participativa.

Personal en plantilla que 
ha rebut formació (%) 2020/2021 2019/2020

Personal que ha rebut 
formació 50% 100%

PE5.N1 Percentatge de personal que ha rebut 
formació

Nombre d’hores totals de 
formació que ha rebut el 
personal

2020/2021 2019/2020

Hores de formació 3126 3149

PE5.N2 Hores de formació

Inversió en formació  
(en euros) 2020/2021 2019/2020

Valor monetari 53.664 138.538

PE5.A2 Despesa en formació  
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SALUT, SEGURETAT I BENESTAR 
PERSONAL

Els recursos tècnics preventius han estat centrats en 

articular medis tècnics i organitzatius per a la prevenció 

del contagi i el control del risc de brots per COVID-19 als 

diferents centres. Les mesures preses i la corresponsabilitat 

de totes les persones implicades han permès la continuïtat 

de l’activitat pública, fins al punt de poder tornar celebrar 

clausures acadèmiques a l’estiu de 2021.

L’11 de maig de 2021, el Patronat de la Fundació va aprovar 

una nova política institucional de Prevenció de Riscos 

Laborals: l’objectiu és elevar el nivell de seguretat i salut 

de tota la comunitat EADA, mitjançant la integració de la 

prevenció de riscos laborals en les activitats i decisions de 

la institució, assignant funcions i responsabilitats en tots 

el nivells jeràrquics i organitzatius, amb la corresponent 

formació i informació. Aquesta política permetrà articular 

un nou Pla de Prevenció.

Informació i formació de tot el personal envers al 

COVID-19

Des de la creació, al març de 2019, del portal COVID-19, 

s’han anat incorporant, revisant i actualitzant continguts 

sobre la prevenció i la protecció als diferents centres.

S’han realitzat sessions de repàs dels procediments, 

incidint en les novetats legislatives i normatives fixades pel 

ProciCAT i el comité d’experts COVID-19 de la comunitat 

de Catalunya.

Vigilància de la salut durant la pandèmia 

Durant la celebració de les diverses clausures 

acadèmiques, a més de mantenir les mesures de protecció 

bàsiques -ventilació, mans, mascareta-, es va realitzar un 

cribratge massiu als assistents a través d’un servei sanitari 

extern, amb l’objectiu de poder identificar persones 

supercontagiadores amb un test d’antígens. 

Protecció de les persones usuàries de centres

S’han continuat aplicant diverses mesures per a la 

prevenció del contagi i protecció de les persones usuàries 

dels nostres centres.

 •  Desinfeccions inicials dels espais a l’inici del curs 

acadèmic presencial.

 •  Desinfecció diària de tots els espais i contractació 

d’un servei de neteja de reforç continu mentre el 

centre resta obert al públic.

 •  Establiment de distàncies de seguretat (1,5 metres) 

i ocupacions màximes als espais interiors (2,5 m2/

persona). 

 •  Obligació de disposar i portar posada la mascareta a 

l’interior de tots els centres.

 •  Disposició de solucions desinfectants a tots els 

espais comuns dels centres.

 •  Substitució dels assecadors de mans automàtics 

d’aire per paper.

 •  Disposició de mampares de protecció als espais 

d’atenció al públic.

 •  Revisió i substitució de senyalètica i bandes per a 

informar sobre les mesures de protecció.

 •  Establiment de mesures tècniques i organitzatives 

per a la millora de la ventilació de centres.

 •  Control de temperatura corporal a l’entrada dels 

centres.

 •  Anul·lació de les fonts d’aigua.

L’anàlisi i la investigació dels accidents és una altra 

actuació clau per a la prevenció de riscos amb la finalitat 

de determinar les causes de fons i establir plans d’acció 

per tal d’evitar que tornin a repetir-se.

S’exigeix a totes les empreses o persones proveïdores de 

serveis, reciprocitat en l’ honestedat de les seves relacions 

comercials, total respecte a la normativa vigent i, especial-

ment, a la que fa referència a la protecció a la infància, del 

medi ambient, així com la seguretat i dignitat de les persones.
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Quant a la coordinació d’activitats empresarials, s’exigeix a totes les empreses 

o persones proveïdores de serveis, reciprocitat en l’honestedat de les seves 

relacions comercials, total respecte a la normativa vigent i, especialment, a 

aquella que fa referència a la protecció a la infància i del medi ambient, així 

com a la seguretat i dignitat de les persones.

EADA es coordina en totes les activitats que realitza juntament amb tercers, sigui 

en centres propis o en centres externs, per a la prevenció de riscos laborals amb 

l’objectiu de vetllar per a la seguretat i la salut de les persones treballadores; 

evitant el traspàs de riscos entre activitats, que puguin agreujar, modificar o 

fer-ne aparèixer de nous, derivats de la concurrència d’activitats. Per portar 

a terme aquest procés, es disposa de personal propi que ofereix un servei 

d’atenció personalitzada per garantir la coordinació d’activitats empresarials.

Nombre d’hores totals de formació que ha rebut 
el personal 2020/2021 2019/2020

Hores de formació 25 48

PE5.N2 Formació en matèria de prevenció de riscos laborals

  ACCIDENTS DE TREBALL
 Accidents de treball amb baixa = 1 (home) + 0 (dona) = 1 

 Accidents de treball sense baixa = 0 (home) + 0 (dona) = 0

 Accidents de treball “in itinere”(*) = 1 (home) + 0 (dona) = 1

 Accidents de treball “in mission”(*) = 0 (home) + 0 (dona) = 0

(*) Inclosos en els accidents amb baixa i/o sense baixa
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COMUNICACIÓ 
INTERNA
La comunicació interna busca connectar els objectius 

institucionals amb aquells de les persones treballadores 

per tal de potenciar el sentiment de pertinença mitjan-

çant una comprensió global de la cultura corporativa.

L’ànima de la Fundació és el seu equip humà i, per mitjà 

de la comunicació interna, busquem crear un sentiment 

de compromís i motivació amb la institució que ens 

ajudarà a retenir el talent que integra l’escola i comptar 

amb uns veritables ambaixadors de marca.

Per tractar-se d’una àrea estratègica i transversal, les 

eines i accions desenvolupades per comunicació interna 

compten amb el suport de diferents departaments (co-

mitè de direcció, comunicació i màrqueting estratègic, 

persones i cultura, BITS, etc.). Algunes de les principals 

accions són:

   Comunicats periòdics via email: EADA Te Informa.

   Comunicats i difusió d’informació d’interès a través 

d´IRENE, la intranet social corporativa.

   Portal del personal, integrat a IRENE.

   Manual de benvinguda i procés d’acollida per a les 

noves incorporacions.

   Reunions i trobades periòdiques.  

•  Comitè de Direcció, cada 15 dies. 

•  Personal EADA, cada trimestre.

   Trobades amb el Dean. Converses individuals entre 

els membres dels diferents equips d’EADA i el nou 

Dean.

   Felicitacions en els moments més especials 

(aniversari, casament, naixement d’un fill, Nadal...).
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3. BON GOVERN

TRANSPARÈNCIA

Dins de la secció de transparència de la nostra pàgina 

web, es pot consultar la guia del portal de transparència, 

la normativa, la memòria d´activitats, així com la memòria 

econòmica.

PATRONAT
Article 16. El Patronat

El Patronat és màxim òrgan de govern i administració de 

la Fundació. La representa i gestiona, i assumeix totes les 

facultats i funcions necessàries per a la consecució dels 

fins fundacionals.

Article 18. Designació, renovació i exercí del càrrec

El primer Patronat s’ha de designar a la carta fundacio-

nal. Els nomenaments de nous patrons i el cobriment de 

vacants han de ser acordats pel Patronat amb la majoria 

exigida a l’article 26.

Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini 

de 4 anys i són reelegibles només per un màxim de tres 

mandats.

Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de 

complir el termini pel qual van ser designats, podran ser 

substituïts per nomenament del Patronat. La persona 

substituta serà designada pel temps que falti perquè 

s’exhaureix el mandat del patró substitut, però podrà 

ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la 

resta dels membres.

Els membres del Patronat entren en funcions després 

d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant al-

guna de les formes establertes en la legislació aplicable.

Article 23. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un 

secretari o secretària que podrà no tenir la condició de 

patró. Els patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs 

tenen la condició de vocals. El Patronat podrà nomenar un 

vicepresident o vicepresidenta, que substituirà al president 

o presidenta en cas d’absència o d’impossibilitat d’aquell. 

La Fundació, per acord unànime del seu Patronat, podrà 

anomenar President/a d’Honor, amb caràcter vitalici.

El/la President/a d’Honor podrà assistir a les reunions del 

Patronat, amb veu però sense vot.

El Patronat podrà definir la figura de Consells Assessors 

i/o de Mecenatge, podent-hi formar part, entre d’altres i 

a tall d’exemple, persones que hagin estat vinculades a 

la Fundació (patrons, alumni, professors...), o dels mons 

acadèmics i empresarials.

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Correspon al Patronat totes les facultats que té estatu-

tàriament atribuïdes i, en general, les que requereixen, 

per a la consecució dels fins fundacionals, sense més 

excepcions que les establertes en la legislació aplicable 

i en aquests estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat 

amb aquests estatuts i la legislació aplicable, i pot nome-

nar un Director General amb les facultats que resultin del 

següent article, i sense més limitacions que les resultants 

de la legislació en la matèria. 

En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat 

amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a)  La modificació dels estatuts.

b)  La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

Patronat (a 31 de juliol) 2020/2021 2019/2020

Dones 5 5

Homes 9 9

Total 14 14
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c)  L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents 

que integren els comptes anuals.

d)  Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o 

individualment, tinguin un valor superior a una vintena 

part de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la 

venda de títols valor amb cotització oficial per un preu 

que sigui almenys el de cotització. Tanmateix, es poden 

fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte correspo-

nen en les condicions aprovades pel Patronat.

e)  La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f)  La fusió, escissió i cessió de tots o d’una part dels actius 

i els passius.

g)  La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h)  Els que requereixen l’autorització o aprovació del Pro-

tectorat l’adopció d’una declaració responsable.

i)  L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici 

de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries 

o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat 

amb la legislació vigent.

Funcionament del Patronat

Article 22. Règim de convocatòria

22.1. El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys 

quatre vegades l’any i, obligatòriament, durant el primer 

semestre de l’any natural amb la finalitat d´aprovar els 

comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatò-

ria i a iniciativa del seu president/-a, tantes vegades com 

aquest/-a consideri necessari per al bon funcionament de la 

Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta 

part dels seus membres i, en aquest cas, la reunió s’haurà 

de dur a terme dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

Les reunions es celebraran a la seu de la Fundació, excepte 

que a la convocatòria s’estableixi un altre lloc, sempre dins 

del territori català.

22.2. El Patronat es pot reunir mitjançant videoconferència, 

multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la 

presència física dels patrons. En aquests casos, és necessari 

garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat 

en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les delibera-

cions i l’emissió del vot.  La reunió s’ha d’entendre celebrada 

al lloc on es troba el president. En les reunions virtuals, s’han 

de considerar patrons assistents aquells que hagin participat 

en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria 

de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre 

del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la 

reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

22.3. La reunió s’ha de convocar almenys amb un mes 

d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

3.3. Control i supervisió financera

La comissió executiva porta a terme un control mensual 

de la situació econòmica i financera de l’entitat, al que es 

suma una auditoria anual.

3.4. Ètica i prevenció de la corrupció

A la nostra pàgina web es troba el nostre codi ètic, el qual 

recull les normes de conducta requerides amb l’objectiu 

de constituir una guia per a la presa de decisions des del 

respecte al conjunt de valors i principis compartits per la 

comunitat EADA.
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4. XARXA, COMUNITAT I 
CIUTADANIA

COL·LABORACIONS
Fomentem el compromís i l’aportació davant les necessitats 

del nostre entorn a través del projecte de col·laboració 

col·lectiva Teaming, que va néixer l’any 2011 gràcies a 

la iniciativa del personal: mitjançant les microdonacions 

voluntàries, l’empresa dobla l’import obtingut per al 

projecte social presentat més votat per totes les persones 

que hi col·laboren.

En aquesta ocasió, Movimiento Azul, enfocat a l’ajuda i 

visibilització de  l’autisme ha estat el projecte seleccionat. 

El benefici resultant ha estat l’equipament amb pantalles 

interactives d’escoles que treballen amb infants autistes.

Cada any participem amb la campanya de donació de 

sang organitzada pel Banc de Sang i Teixits, la qual fem 

extensiva també als nostres estudiants: 26 persones 

van poder donar sang, plasma i moll d’os i va revertir en 

benefici d’un total de 90 persones.
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Nota *. El 100% de l’energia consumida per EADA prové de fonts renovables acreditades 
mitjançant un Certificat de Garanties d’Orígen (Gdo’s) que emet la Comissió Nacional del 
Mercat i la Competència (CNMC).

CONSUM ELÈCTRIC 2020-2021*

CAMPUS BARCELONA

401.664 kWh 
Total

33.472 kWh 
Mitjana anual

CAMPUS COLLBATÓ

366.061  kWh 
Total

30.505 kWh 
Mitjana anual

CONSUM D’AIGUA 2020-2021

CAMPUS BARCELONA

2.211 m3 
Total

184,25 m3 
Mitjana anual

CAMPUS COLLBATÓ

4.816 m3 
Total

401,33 m3 
Mitjana anual

CONSUM DE GAS 2020-2021

CAMPUS BARCELONA

Al Campus Barcelona, 
no hi ha contractat 

subministrament de gas 
natural.

CAMPUS COLLBATÓ

547.636  m3 
Total

45.636 m3 
Mitjana mensual

5. MEDI AMBIENT

CONSU MS
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També es va gestionar el 
corresponent reciclatge 
de residus selectius i 
especials següents:

GENERACIÓ DE 
RESIDU PAPER 
2020-2021

CAMPUS BARCELONA

812 kg* Total 
 

401 kg correspon als residus 
generats per les oficines EADA 

ubicades a Aragó 210.

CAMPUS COLLBATÓ

1.940 kg Total

RECICLATGE 
MATERIAL 
INFORMÀTIC 
2020-2021

CAMPUS BARCELONA

60 kg Total 

CAMPUS COLLBATÓ

-- 

RECICLATGE 
RESIDU 
ESPECIAL 
RENOVACIÓ AIRE 
2020-2021

CAMPUS BARCELONA

180 kg Total 

CAMPUS COLLBATÓ

-- 

RECICLATGE 
RESIDU 
ESPECIAL 
HIGIÈNIC  
2020-2021

CAMPUS BARCELONA

912 unitats Total 
 

96 unitats corresponents  
al centre d’aragó 210.

CAMPUS COLLBATÓ

19 unitats Total

Nota *. Cada unitat representa una 
paperera d’higiene femenina de  

5 litres aproximadament.

RECICLATGE 
RESIDU 
ESPECIAL OLI 
RESTAURACIÓ 
2020-2021

CAMPUS BARCELONA

-- 
 

CAMPUS COLLBATÓ

380 litres
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6.  PROVEÏDORS

GESTIÓ I RELACIÓ AMB PROVEÏDORS

Els proveïdors majoritaris són els que proporcionen serveis professionals, així com subministraments i els relacionats 

amb la docència. D’altra banda, l’activitat complementària al nostre centre de Collbató és l’hotelera, on majoritàriament 

els proveïdors principals són els vinculats a la restauració i serveis externs.

Destaquem l’entitat de sector social Apunts la qual, a través de la Fundació Joia, ens facilita el servei de reprografia 

incorporat a les nostres instal·lacions, així com la  missatgeria externa local.

El codi ètic i de conducta per als nostres proveïdors estableix un compromís en l’acompliment dels seus principis en 

matèria de legislació vigent, drets humans, assegurament de la no complicitat amb l’abús de drets, comportament ètic 

i mesures contra el suborn i la corrupció, seguretat vinculada al medi ambient i confidencialitat.
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7. COMPRA RESPONSABLE

GESTIÓ I RELACIÓ AMB PROVEÏDORS

Els proveïdors i entitats signants de convenis i acords intervenen en la cadena de valor de la institució, per la qual cosa 

han d’estar compromesos i complir amb el nostre codi de conducta.

Com a política de compres, és el nostre objectiu d’anar avançant en la relació amb el tercer sector el qual és el primer 

referent en la recerca de nous serveis per a la seva implementació.

El proper curs es reconfigurarà la zona vending a les nostres instal·lacions de la seu central. El projecte de licitació que 

s’ha iniciat vetlla per a la inclusió d’empreses que ofereixen productes de proximitat i de caràcter orgànic. 
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Con el uso de este tipo de papel, EADA promueve el manejo ambientalmente apropiado, 
socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.


